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  شرح حال مختصر
  

ۀ یکن. خ احمد غزاىلیش حضرت، جامعُ العُلوم و المَعارف و مَجمَعُ الکَراماتِ و المَکاشِف، العالِمُ العاىل
از قراء طوس  یا هی(غزّال قر الغزاىل یفش احمد و فرزند محمدبن احمد الطوسیرابوالفتوح و نام ش یو

مشهور است. جنابش از فقهـاء بـزرگ  حامد محمّد غزاىل یبرادر کوچک حجّة االسالم اب یاست). و
را بـا  یگفـت: تـا و یه بغـداد درس میـحامد در مدرسـۀ نظام یابت برادرش ابیبه ن یجوان یو در ابتدا

افتـه و تحـت ی نيشـد و بـر دسـت او توبـه و تلقـ ینسّاج اتفاق مالقـات افتـاد. دل سـرپدۀ و خ ابوبکریش
فـات و یش نائل آمد. جنابش را تألیمرشد خو ینیو جانش یفة الخلفائید تا به خلیبه کمال رس یت ویترب
علـم  یفـ هرياء و الـذّخیـاست، من جمله: رسالۀ سوانح و لُباب االِح یرينظ یقات معتربه و رسائل بیتحق
ان در عصـر خـود یـو سالسـت ب یو جمـال صـور یو کماالت باطن یدر علوم ظاهر یوه. رية و غريالبص

ن بـوده اسـت و یکه ارشاد به وجود او مزیسال ار یخ ابوبکر نسّاج مدت سیمنفرد بود. پس از جناب ش
خ یو شـ یهروردن سـیب الدّیخ ابونجیو ش ی القضاة همداننيو ع یخ ابوالفضل بغدادیچون ش یبزرگان

ت فرمـوده و اجـازه ارشـاد بـه آنـان داده اسـت. جنـابش چنانکـه یترب یو شمس االئمه رض یاحمد بلخ
فرمـود و امـر ارشـاد و  یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه تهـ یگذشت س

مـدفن نمـوده اسـت. واگـذار  یخ ابوالفضـل بغـدادی خود شـنيفة الخلفاء و جانشیت خلق را به خلیهدا
  باشد. حضرتش در قزوین و زیارتگاه اهل دل می

  
  خیاز عرفا و مشا ین ویمعاصر

  ؛یم سنائیخ مجدودبن آدم مشهور به حکیش - ۱ 
  ؛یازريابوالقاسم هبة الله بن عبدالوارث الش - ۲ 
  ؛یمعروف به ابن زهرالصوف یاحمد بن عل - ۳ 
  . یخ احمد جامیش - ٤ 
  

  از علماء و فقهاء
  ؛یابوحامد محمّد حجّة االسالم برادر و - ۱ 
  ؛یجارالله زمخشر - ۲ 
  ؛یازرين ابواسحق الشیجمال الد - ۳ 
  س. یس مشهور به ابن خمی بن قاسم بن خمني بن نصربن محمدبن حسنيحس - ٤ 
  
  از خلفاء
  المستظهر بالله -۱
  یالمسرتشد بالله عباس -۲
  بالله یالمستعل -۳
  . یلیاسمع یاآلمر باحکام الله فاطم -٤
  



٤ 

   و امراءنياز سالط
  ارق بن ملکشاه؛ین برکیرکن الد - ۱ 
  ؛ یابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق - ۲ 
  ؛یم غزنویمسعودبن ابراه - ۳
  . یارسالن شاه بن مسعود غزنو - ٤ 
  

  یشات ویاز فرما یا شمّه
تغناء صـفت د که معشـوق در همـه حـال معشـوق اسـت پـس اسـیفرما یاز فصول رسالۀ سوانح م یکیدر 

ابـد پـس یشـه معشـوق دریاوست، و عاشق در هر حال عاشق است و افتقار صفت اوست و عاشق را هم
ابـد کـه خـود را دارد و الجـرم صـفت او ی یز در نمـیـچ چیشه صـفت اوسـت، و معشـوق را هـیافتقار هم

کـه سـوزِ عشـق  ها باشـد ید: عاشق را در ابتدا بانگ و خروش و زاریز در سوانح فرمایاستغناء باشد. و ن
 یشـود کـه آلـودگ یدر باق یث زارید، حدريت بگید والیت تام نگرفته است، چون کار به کمال رسیوال

د و دشمن او را دشمن، ريز گفته است که اگر چه عاشق دوست او را دوست گیافته. و نیبدل  یبه پالودگ
من او را دوست، بر نـامش د و دشريت، دوست او را دشمن گريد عکس شود از غیچون کار به کمال رس

  ت بود فضالً منه. رياو را غ
  

  یاز کرامات و یشطر
در خـون اسـت. سـائل در طلـب  ید: فرمـود: ویحال برادرش حجـة االسـالم را پرسـ یاز و یکی یروز

ه را بـا حجـة یخ احمد در تعجب ماند. قضیافت. از گفته شیرا در مسجد  یون آمده، وريحجة االسالم ب
خ درسـت گفتـه کـه ینهاد که برادرت سراغ شما را در خون داد. حجة االسالم گفت: شان یاالسالم در م
کردم و همه وجـود مـن مسـتغرق خـون بـود، بـرادرم بـه نـور  یاز مسائل استحاضه فکر م یا من در مسئله

ق عتاب بـه آن یبه طر یوقت ند برادرش حجّة االسالم غزاىلیت آن را مشاهده نموده است. و هم گویوال
نـد و آن یآ یار میـن دیـدر خلف دعاگو به ا یدرک نماز یبالد برا یگفت: اصناف عباد از اقص جناب
در پشت سر  یو قرب جوار، نماز یشمارند، چون است که تو با وجود سِمت برادر یم یه اخروريرا ذخ
 امیـخ گفـت: اگـر شـما بـه امامـت جماعـت کـه قید است، شین رفتار از اهل سلوک بعی، ایگزار یمن نم

چم. آنگاه در خدمت حجـة یاز متابعت و اقتدا نپ ید، من هرگز روید در اقامة صلوة بذل جهد کنینمائ یم
ز یـخ نید و حجة االسالم به امامت جماعـت مشـغول شـد. شـیاالسالم به مسجد رفت تا هنگام نماز رس

نماز را اعاده کـرد. ون آمده و با اصحاب خود ري نماز مسجد را ترک گفته بنيدر ب نمود وىل یاقتدا به و
د که چرا نماز یخ را مالقات کرده عتاب آغازیچون حجة االسالم از نماز فارغ و از مسجد خارج شد، ش

م، تـا حضـرت یشـرط خـود عمـل کـرد یخ گفت: ما بـه مقتضـای؟ شیو از مسجد خارج شد یرا شکست
سـرت خـود را آب دهنـد مـا کـه رفتنـد اَ یم وقتـیـآورد یط اقتدا بـه جـایحجة االسالم در نماز بودند شرا

دسـت داد و گفـت: سـبحان  یم! حجـة االسـالم را وقـت خوشـیم نماز تمام کنیم و نتوانستیامام ماند یب
نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یس قلوبند، برادرم راسـت میباشد که جواس یالله، خداوند را بندگان

  دا شد. ین حجة االسالم را رغبت سلوک پند پس از آیاند. گو ا اسرتم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  .۱۳۸۳ قت؛ تهران،یانتشارات حق ،یگناباد یزا محمّدباقر سلطانريحاج م، عرفان و قتیرهربان طرنقل از 



٥ 

خاک را مانیو ا دیکه جان بخش                     پاک را نیجان آفر نیآفر  

  مرتجممقدمه 
 

ـــا عشـــق روان شـــد ـــاب ز عـــدم مرکـــب م
حـرام در مـذهب مـا سـتیزان شراب کـه ن

  

شــــب مــــا میــــروشــــن ز شــــراب وصــــل دا 
لــــب مــــا یابیــــتــــا روز عــــدم خشــــک ن

  

کاربرد کلمه  .السالم بی شک یکی از زیباترین داستهانهای تاریخ بشر است یوسف علیهسرگذشت 
این داستان یکی از  ای بودن آن است که گویای اسطوره، داستان نه به معنی غريواقعی بودن آن

در قرآن مجید از بیان داستان  داستانهای مشرتک دو فرهنگ شرق و غرب است با روایتی تقریبا مشابه.
گویی است و  یوسف علیه السالم بعنوان "احسن القصص" یاد شده که به معنی بهرتین شیوه قصه

وه بیان این سرگذشت در شی ندا در این کتاب نشان داده زاىل طوسیغشیخ احمد  حضرتبطریقی که 
  گویی است وىل چرا؟ خود زیباترین شیوه قصه قرآن

بهرتین  -پیامرب اسالم (ص)-بهرتین است و آنکه قصه را شنیده  -خدایتعاىل -چون آنکه قصه را گفته
چون سرگذشت یوسف علیه السالم تنها . بهرتین است -یوسف علیه السالم- است و آنکه قصه شده

چون جز در سوره  .یک سوره کامل بدان اختصاص یافته است ز ابتدا تا انجاما داستانی است که
چون سوره یوسف تنها  است. ای به سرگذشت یوسف علیه السالم نشده یوسف در هیچ جای قرآن اشاره

مانند : چون سوره یوسف قصه محبت است .است و امر و نهی ام تشریعیکسوره قران است که فاقد اح
السالم به یوسف علیه السالم و محبت متقابل یوسف علیه السالم به پدر و محبت محبت یعقوب علیه 

وار زلیخابه یوسف علیه السالم و محبت صاحب خانه به یوسف علیه السالم و محبت یوسف  دیوانه
: چون سوره یوسف سوره خوابها و نیز تعبري خوابها است ... علیه السالم به برادران به ویژه بن یامني و

خواب  ؛خواب خواهر یوسف علیه السالم ؛خواب یعقوب علیه السالم؛ب یوسف علیه السالمخوا
چون یوسف علیه السالم بر . خواب دو زندانی هم بند یوسف علیه السالم و خواب پادشاه ؛زلیخا

چون سوره یوسف سوره . خالف دیگر پیامربان آنچه که ستم دید نه از بیگانگان که از برادران بود
بشارت برادران و بسیاری ؛بشارت به یعقوب علیه السالم؛بشارت به یوسف علیه السالم: استبشارت 

 ... بشارتهای دیگر

بسیار رمزگونه و هرمنوتیک است تا مفاهیمی را که در زبان روزمره  ،زبان کتاب به تبع خود داستان
بان ممکن نیست مگر بتوسط عبارات و کلماتی نیست بیان کنند و رمز گشایی از این زبرایشان زندگانی 

  فرهنگ این سرزمني است. بنیادین حداقل آشنایی با اصول تصوف که زیربنای

ای به  بعنوان برده کنعان وصل ازکند و  یوسف بواسطه نافرمانی پري خود یعقوب به چاه دنیا سقوط می 



٦ 

معنوی او موجب  ش به پريش یعقوب و حمایتهایبانتساو وىل بزرگی خلقت او . شود می بردهمصر تن 
آنهنگام که فرعون که بمثابه عقل مصر وجود است  .شود که از مقام بردگی به مقام صدارت برسد می

سپارد آنگاه  کند و اختیار عقل را یکباره به قلب می انگشرتی سلطنت مصر را در دست یوسف قلب می
رادش یعقوب به دیدار او به پريش و م ،شود تا بجای آنکه یوسف به کنعان باز گردد شرایط فراهم می

  شده است ......یعقوب  نیز چون کنعانیوسف  مصر بیاید چه اکنون مصر

یک نسخه چاپ سنگی کتاب احسن القصص منسوب به شیخ احمد غزاىل  ۱۳۷٦ هنگامی که در سال
ه متوج ای بود برای اولني به دست حقري رسید به هیچ وجه طوسی توسط یکی از دوستان که در قم طلبه

موضوع را با استاد عزیزم جناب  بخت با حقري یار بود که تصادفاً. ارزش معنوی و فرهنگی کتاب نبودم
آقای کاشانی در میان گذاشته و ایشان ارزش معنوی کتاب را به حقري یادآوری کردند تا اینکه چند سال 

تا کتاب را عالقمند شدم بان عربی بودم جسورانه بعد علريغم اینکه حقري فاقد بضاعت الزم از دانش ز
متأسفانه بعلت کوتاهی همت و . ایشان در کمال سعه صدر تشویق کردند. به زبان فارسی برگردانم

های زندگی که این دوره گریبانگري عموم مردم است کار ترجمه به درازا کشید تا اینکه در سال  گرفتاری
ل از اینکه خدمت کوچکی انجام شده تمامی کتاب به فارسی برگردانده شد و اینجانب خوشحا ۱۳۸٤

متذکر شدند ایشان ضمن تشویقی که موجب دلگرمی حقري شد . دمبرجناب آقای کاشانی نزد ترجمه را 
لذا  توضیحی از منابع اسالمی و غري اسالمی در موارد الزم به کتاب اضافه شود. است نکات بهرتکه 

لی اضافه کنم که در این خصوص توضیح تا نکاتی توضیحی بعنوان پانوشت به منت اصتالش شد 
  : نکات ذیل ضروری است

شیخ احمد غزاىل طوسی بعنوان گواه از قرآن  حضرتپانوشتها عموماً ارجاعات قرآنی هستند که  -۱
  و ترجمه کردم. درجو حقري صرفاً تمامی آیه را  اند فرمودهاستخراج 

 ن اشاره نرفته است. ترجمه آیات از حقري است لذا به نسخه بخصوصی از ترجمه قرآ -۲

ام که گاهی  در مواردی ناچار از بیان تطبیقی توضیحات از منابع اسالمی و غري اسالمی بوده - ۳
 موجب اطناب کالم گردیده است.

 کلیه پانوشتها به انتهاء کتاب منتقل شدند. -٤

ها را به شعر فارسی درآورم و آنرا متأسفانه چون حقري فاقد طبع شعر هستم نتوانستم اشعار عربی  - ٥
 بود. به نثرفارسی برگرداندم حال آنکه شاید یک ترجمه موزون از اشعار بسیار دلنشني تر می صرفاً

بندی از مرتجم است تا بر  ی و بصورت یک روایت واحد است فصلبند فاقد فصل اصل کتاب -٦
 .جذابیت کتاب بیفزاید

ه و اشکاالت احتماىل کتاب مملو از اشکال است خواهشمند است منت گذاردترجمه  دانم که می - ۷
 های بعدی اصالح شود.  اعالم فرمایید تا در نسخهرا 



۷ 

الزم است توجه شود که مخاطب اصلی کتاب سالکني اىل الله هستند همآنانی که سر و دل خود  - ۸
د و نیز اشارات کتاب بنحوی است که بیشرت پای در راه گذاردگان را خوش ان هرا به دوست سرپد

 .ت کتاب برای همگان غري قابل انکار استبا اینحال جذابی .آید

علی تابنده در خاتمه این ناقابل ترجمه را پیشکش کنم به آستان پربرکت حضرت آقای حاج دکرت نور
  افتد.درگاه امید دارم مقبول و نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی صوفیه قطب سلسله مجذوبعلیشاه 
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  محبوب دلها..... ادیب
 

  شگفتاریپ
  
قت یحق ییمان را به روشنایودلها، روشن یما را به نور محبت و دوست یرا كه قلبها یش خداوندیستا

 كالمش را از محكم و ريم وتفاسیابیم و احكام كتابش را دریابیدست  اتشیاستوار فرمود تا به اسرار آ
وصلوات وسالم بر  میاش بفهم یوبلند یقت و مجاز و كوتاهیش را از حقیروشها یز گوناگونیمتشابه ون

 محبت نيخت و محبت خود را عیكانش برانگیان نیبش كه از میكل ظهورش وحبیقت نورش و هیحق
  .با او نهاد دوستیو و مودت خود را تنها در گرو ا
نات را ین بیتر ات وروشنین آیع تریان داشت وبدیات را بیو حكاها  ن قصهیهم او كه به محبتش بهرت 

  .نازل فرمود یبر و
  : اما بعد 

محبت را علت ظهور ممكنات و مودت را سبب بروز موجودات قرار داد آنجا كه  تعاىلیبدان كه خدا
  : ه فرمودیدركلمات قدس

  ۱ف"رَ ُاعْ  یْ كَ لِ  لقْ خَ الْ  تُ قْ لَ خَ فَ  فْ عرَ اُ  نْ اَ  تُ بْ بَ حْ اَ فَ  اً يفخْ مَ  زاً نْ كِ   تُ نْ كُ " 

  دم تا شناخته گردم.یدگان را آفرین بودم پس دوست داشتم تا شناخته شوم پس آفرنها یگنج: ترجمه
امرب وفرستاده خود یز "المحبوب" است. لذا پین یكیزها نزد او محبت است و از اسماء او ین چیزتریعز 

   :ف نموده در شب معراج به او فرمودیب" خود توصین آنان نزد خود را "حبیزتریز عزین خلق و نیوبهرت
  ۲"یترَ ضْ حَ  فَ رَ شَ  دُ مَّ حَ ا مُ ي كَ يْ لَ عْ نَـ "بِ  

  ابد. ی یم محمد بارگاه من شرف یتو ا یبه كفشها: ترجمه 
 ان همه خلقیاز م یب منیوتو حب

نازل فرمود كه  یوسف را بر ویسوره مباركه ، امرب خودیبه پ تعاىلیواز شدت محبت و كثرت مودت خدا 
ن یبهرت یعنین لحاظ از آن به احسن القصص یفرموده وبد انیدر آن رموز محبت واسرار مودت را ب

  ۳. فرمودیريداستانها تعب
 یريش شرح كرده وبر آن تفسین سوره مباركه را با همه رموز و اشارتهای دوست دارد تا اريلذا مؤلف فق 

  .دارد یق الهید به توفین راه امیا در رقم زند و
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  ه السالمیوسف علیخواب حضرت : اولفصل 
  
  م الر"يحالرَّ  نِ ْحماهللا الرَّ  مِ سْ "بِ : هيآ

  نده "ا" "ل" "ر"یبنام خداونده بخشنده بخشا: ترجمه
 یريمحمد" تعب ین آن را به "ایازمفسر یباشد و بعض یم دانش حروف مقطعه (ا ل ر) نزد خدا ورسولش

  ٤دان هكرد
   "نتِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبي": هيآ

  كتاب است. روشنهای  هین آیا: ترجمه
  باشد. یم میز قرآن عظین سوره دارد. الكتاب نیات ای تلك اشاره به آريضم
است كه در آنها تدبر  یكس یبرا تعاىلیات روشنگر از نزد خداین آین است كه اید منظور ایشا: نيالمب
  د. ینما

ا یا به مصر جوعقوب ریهود مشركان را گفتند از محمد (ص) سبب انتقال آل یت است كه بزرگان یدر روا
م الشان نازل یامرب عظیات فوق بر پید. پس آیه السالم پرسش كنیوسف علیز از سرگذشت ید و نیشو
  د.یگرد
  " نَّا أَنَزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ": هيآ

  دییم باشد كه تدبرنمایشما نازل كرد یبرا یعرب یما آن را قرآن: ترجمه
  . دیابیآن احاطه  ید وبر معانیم تا بفهمیشما نازل كرد یبرا یآن را به زبان یت كه ما تماممنظور آن اس

َنا ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآنَ ": هيآ   " َنْحُن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحيـْ

  م. یت قصه كردیرا براها  ن قصهین قرآن برتوبهرتیما با فروفرستادن ا: ترجمه
ا از جهت شمول قصه یاست و ییع قصه گویبدهای  وهیا ازجهت شین سرگذشت ین القصص بودن ااحس

ت اسرار عشق ومودت باشد وقصه یفیمحبت وك یان چگونگیز از جهت بید نیب و حكمتها وشایبر عجا
  ن مردم بود.یباتریز زین ین قصه هاست چنانكه خود ویباتریه السالم زیوسف علی

  ٥ت آن استیز در كمال و تمامیهرچ ییبایه السالم اتم قصه هاست چراكه زیعلوسف یبلكه قصه حضرت 
  " َوِإن ُكنَت ِمن قَـْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن ": هيآ

  یش از آن تو در غفلت بودیو پ: ترجمه
   مفسران اختالف نظر وجود دارد.نيه بین آیومفهوم غفلت درا یدر معن

ن قصه ینكه تورا از ایش از ایه پین آیاست كه منظور از "قبل" در االله عنهما منقول  یرض ٦از ابن عباس
  : دیفرما یم گرید یدر جا تعاىلیباشد. چنانكه خدا یم میخرب ده

يَماُن َت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال َما ُكن "      ۷"اْإلِ

  شناختی. نمی مان رایست و ایكتاب چ یدانست ین تونمیش از ایپ: ترجمه
ش از برطرف شدن حجابها یه السالم وفرزندانش را تا پیعقوب علیه السالم ویوسف علیز ین و
  .یشناخت ینم
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هم غفلت  یكیشوند  یم كه موجب طرد یید كه غفلتها حجابند وازحجابهاان هاز حكما فرمود یبعض و 
فلت دانم كه غ نمی  مملو از حشرات است و دل انسان مملو از غفلتها ونيد دل زمان هز فرمودیاست و ن
  احسرت مردگان؟یشرت است یزندگان ب

  : شعر
  یغفلت وقلبك اله یانت ف  یذهب العمر والذنوب كماه

  : ترجمه
  است  یو قلبت سرگرم باز یتو در غفلت واست  یگذرد و گناهان همچنان باق یم عمر 

 خته وسختیدم كه خودرا به پرده كعبه آویرا د یشخص: دیفرما یم۸ ه الرحمهیعل یذالنون مصر
حسرتم مرا بس. پس هاتف ندا درداد كه ما بنده را به  ام غفلتمیگفت از من در گذر وبر ا یست ومیگر یم

  م.یريگ نمی كند یم آنچه كه در غفلت
چرا كه بنده  .م مگر به غفلتیه الرحمه در مناجات عرض كرد خداوندا ما تو را ذكر نكردیعل ۹و حالج 

  ذاكران. یغافالن است نه برا یع از ذكراست پس ذكر براهنگام حضور مستغرق است و استغراق مان
  نكه اول او مرا ذكر كرد. ید هرگز خدا را ذكر نكردم مگر ایفرما یم از بزرگان یكیو

 خود را، وتنها خود یكن یم خود را ذكر، آنكه تنها خود یا: گفت یم و از ابوبكر منقول است كه
  كنند. یم اموشمذكر كن مرا آن هنگام كه همگان فر یشناس یم

  : شعر
 تـك لـحظهینـسـیذكـرتـك ال انـ

  یـت الـوجـدانـك حاضرفـلـما را
    تكــلـمريفـخاطـبت مـوجـودا بغـ

     یكدت بالموت اموت عن الهو
  

  

  انـــــالذكر ذكر لس یواهون ما ف
  وجـدتـك مـوجـودا بـكل مـكـان

  انیعـريـابغــــت معـلومــــال خـط
  قـلب مـن خـفـقـانالـ یام علـــهـ

  
  : ترجمه
  اد كردن به زبان است یها  اد كردنین یكمرت و تو را فراموش نكردم یاد كردم و آنیتو را 

   افتمهمه جا را از تو پر ی ،دمیپس چون باطن تو را حاضر د
  افتم پنهان یرا ن یچ معلومیو هدر همه جا بی گفت صدا کردم را توجود

  ه استافتاد یقلب از خفقان به سرگشتگ چرا که ،بدون مرگ نفس یم ازخواهشهاريبم چاره کردم
  " ِإْذ َقاَل يُوُسُف ِألَبِيِه يَا َأبِت  ": هيآ 

  پدر  یوسف به پدر خود گفت ایوآن هنگام كه : ترجمه
ه یوسف علیاز فرزند دلبند خود  یه السالم آنیعقوب علین باورند كه یشرت دانشمندان و حكما بر ایب

   است.نين شأن محبیشد و شب وروز با او بود والبته ا نمی اجد ۱۰السالم
ن كار در عذاب بود پس یرا گرفته بود و او از ا یخیش شیدم كه رید یه الرحمه فرمود جوانیعل ۱۱دیجن 

ه محبت مرا دارد و سه روز یاو داع یفالن یپس گفت ا یكن یم خ گونهین شیجوان چرا با ا یگفتم ا
 .ه استاست كه مرا تنها گذارد

چگاه از یسته است محب هیداوود شا ی"ا: ن بودیه السالم فرو فرستاد ایبر داوود عل تعاىلیوازآنچه خدا
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ه یامربسالم الله علیبه داوود پ تعاىلیز در كتب قدما مذكور است كه خدای" و ن.ب دور نشودیدرگاه حب
  : فرمود
 ند ك یم ه محبت مرا دارد و فراموشمید آن كه داعیگو یم "دروغ
  كند یم  من سجدهريه محبت مرا دارد و بر غید آن كه داعیگو یم دروغ

   من مشغول است ريه محبت مرا دارد وزبانش به غید آن كه داعیگو یم دروغ 
  دن است یلذت خوردن وآشام یه محبت مرا دارد ودر پید آن كه داعیگو یم دروغ
  نهد  یم رجا یگریه محبت مرا دارد و بر دید آن كه داعیگو یم دروغ
  .د در خواب رودريه محبت مرا دارد پس چون شب او را فرا گید آن كه داعیگو یم دروغ
  : شعر

 نـام یـفیعـجبت للـمحـب كـ
 نوم علی المحب حرام          کل 

  
  

  یوم فرقه روحییودعت قلب
  ك الـسالمیا قلـب علیفقلت 

  
 ترجمه: 

  بر عاشق حرام است یهر خوابكه  ،خوابد یدر شگفتم از عاشق كه چگونه م 
  قلب خداحافظ یپس گفتم ا ،روحم جدایی روز قلبم با كردم داعو

كه عاشق شده ام  یپاسخ داد از زمان یا دهیچ خوابیه یا كه عاشق شده یا از زمانیدند آیراپرس یعاشق
كه بر  است ین حال كسیده ام و البته ایرا نخواب یا شبیچ روز یده است و هیخواب برمن حرام گرد

  كه عاشق خالق خود باشد. یونه است حال كسگعاشق است پس چ یمخلوق
  : شعر

 هـحرسـیلیا نائما و الخلی
  ون من ملك   یف تنام العیک

  
  

  الظلم یدب فیمن كل سوء
  النـــعم ــد یه منــه فوایتــأی

  
  : ترجمه 
      است ه یكیكه در تار یاز هر بد،و دوست مراقب توست یآنكه خواب یا

        كه بهره همه نعمتها ازاوست،یازپادشاه یبند یم چگونه چشم فرو
ه یعقوب علیده وسرش در آغوش یخواب یه السالم گفته شده كه ویوسف علیدر خصوص حكمت خواب 

با تر در ین چهره زیا از اید كه آیشیاند یم ست وباخودینگر یم السالم بود وپدر متفكرانه در چهره فرزند
ه السالم از یوسف علین هنگام یدر ا ؟د و ماهیا خورشیبا تر است ین صورت زیا ایوآجهان وجود دارد 

ندارند هم اكنون  ید در برابر صورت من منزلتیدار شد و به پدر عرض كرد پدر جان ماه وخورشیخواب ب
  .كردند چرا كه آن دو جمادند ومن زنده از جوادم یم دم كه در برابرم سجدهیآن دو را در خواب د

خود را به  یایروه السالم یوسف علیباشد چرا كه  نمی ست درستین كه گفته شده خواب روز صادق نیا
  د و هر دو خواب صادق بودند.یخود را در روز د یایز رویفور(عزیز مصر) نیطف نيد همچنیروز د

تُـُهْم لِ ا": هيآ   "ي َساِجِديَن نِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْ

  ۱۲كردند یم م سجدهیدم كه براید وماه را دیازده ستاره وخورشیکه من  یبراست: ترجمه
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  .زد یا حهیه السالم صیعقوب علیدم" ناگاه یازده ستاره دیه السالم عرض كرد "من یوسف علیكه  یهنگام
  ؟ن چه حالت استید پدر جان ایه السالم پرسیوسف علیپس  
شمار و یب ینكه دچار رنجهایسخن به كالم "من" نگشوده است مگر ا یز احدفرزندم هرگ: فرمود 

 "من" ستهیشا ها اوتعاىلاوتعاىل وتن یست مگر برایت" نیده است فرزندم "من" و "منیمصائب فراوان گرد
  ۱۳.است

، هرگز مگو من باشد یم ت دم مزن كه مواضع هالكتیموضع از من چهار ند دریفرما یم اصحاب اشارات 
  هرگز مگو ما.، هرگز مگو نزد من، من یگز مگو براهر

  : میینما یم سیت تقدیبرا م ویكن یم حیشت تسبیما تو را به ستا یعنی پس چون مالئكه گفتند "ما"
   ۱٤"ُح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلكَ َوَنْحُن ُنَسبِّ " 

  را بسوخت یآنان را در بر گرفت و همگ یناگهان آتش
   من از او بهرتم ینعی س گفت "من"یوچون ابل

   ۱٥"هُ نْ مِ  رٌ يْـ ا خَ نَ "اَ 

  دیپس مطرود و ملعون گرد
  از نزد خود دارم  -ثروتم را- كه آن را یبراست یعنیو چون قارون گفت "نزد من"  
  ۱٦"َقاَل ِإنََّما ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي  "

  اش را فرو خورد یی دهان بگشود واو وتمام دارانيپس زم 
 یتمام قوم مگر یان قوم خود ندا در داد كه ایچون فرعون در م یعنیمن"  یگفت "براچون فرعون  و 

  باشد" نمی مصر از آن من
  ۱۷"الخَونَاَدى ِفْرَعْوُن ِفي قَـْوِمِه َقاَل يَا قَـْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر وَ  

  .ا غرق شودیدر در رشدمقد 
ده ام حضرت ید و ماه را دیده ستاره وخورشازیه السالم عرض كرد پدر جان من یوسف علیپس چون 

  .ستیگر یه السالم به تلخیعقوب علی
   .نه غصه و اندوه و طرب است ین موضع شادیه السالم عرض كرد پدر جان ایوسف علی 
آن غصه و اندوه  یست مگر آنكه در پین یچ طربیوه یچ شادیفرزند ه یه السالم فرمود ایعقوب علی

  باشد.
  ؟ستی خواب من چیريسالم عرض كرد پدر جان تعبه الیوسف علیپس  
 حید فرمود خواب روز صحیبرادران بازگو ننما یه السالم خواب را برایوسف علیپدر از ترس آنكه  

  .باشد نمی
  ل خوابم خرب ده.یاز تاو یه السالم عرض كرد پدر جان اگر مرا دوست داریوسف علیگر یبار د

 ۱۸ات د منم و ماه خالهیباشند خورش یم ازده برادرتی یدیر خواب دكه د یا ازده ستارهیپس پدر فرمود  
  باشد.  یم

  : شعر
  احاذر ان اكون لها صرام  جهرضیالرماد و م حاىل یار
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  : ترجمه
  او پاره پاره شوم یترسم كه از برا بینم و می و آتشخاكسرتچون  آشکارا حال خود را
 مژده نيا بر خواب راستیامت مرا در دن تعاىلیمود خداه وآله فریالله عل یمرتبت صل یامرب ختمیحضرت پ

  ن.یداد ودرآخرت بربهشت بر
   .دیعذابش فرما تعاىلیشان فرمود هر كس متعمدا بر من دروغ بندد خدایوهم ا

 .دیعذابش فرما تعاىلیبفروشد خدا یرا به بندگ یو هر كس انسان آزاد
  .دیماعذابش فر تعاىلید خداینما یاران من دشمنی وهركس با

  .دیعذابش فرما تعاىلیاست خدا ید قرآن مخلوقیوهركس بگو 
  .د یعذابش فرما د اوتعاىلینما تعاىلیدار خدایوهركس انكار د 

د كه هرگز یگرفتار نما ی دو سنگ طورنياو را ماب تعاىلید خدایان نمایوهركس خواب را به دروغ ب
  د.ی حال درآتش عذاب فرمانيابد وبه همین یخالص
خود آشكار كرد پس های  میاز ند یكیبر  یرا پنهان یراز یم پادشاهینقل است در روزگاران قد: تیحكا
 یدیاز كه شن د پرسیدیمردم شن ین راز را از دهان بعضپادشاه آ یم راز را فاش نمود پس از چندیآن ند

م را تآدیب ید نخست فرمود تا ندیم كشیگفت از فالن از او پرسش كرد گفت از فالن تا آخر كار به ند
است كه سر پادشاهان را  یكس ین سزایزند كه ایآو یسند و برگردن وینو یکردند آنگاه امر كرد تا خط

  .آشكار كند
  : شعر

  عمل بجهل اىلیفقد افض  علمريومن صحب الملوك بغ
  : ترجمه

  ده استیازیجاهالنه  یبه كار دست پادشاهان كند پس ینیدانش هم نش یهر آنکه به ب 
  : ه الرحمه فرمودیعل حالج

ادق من الصراط            یرَـس
           یتـــیودرا یـاحـتــفـص

بـبـابـكــم            ـلیوانـا الـذ ل
  

  الخطاط یفیعلو شأن 
  اطیسـم الخ یفـ لجانی

  البساط یمثـل منقش ف
  

  : ترجمه
   مقدر استمقام برایم  یو بزرگ تك تراسی(با آنکه) سرَ من از صراط بار

    سوراخ سوزن كنند از یم ام (درظرافت)گذر یشیم و دورانداییوای(وبا آنکه) ش
  ر اندازیك گلیم زیبر  یهمچون نقشمن به بارگاه شما خوار هستم  (با اینحال)

که  دروغ زن یرفت و گفت من گرسنه ام رابعه فرمود دور شو ا۱۹به درب منزل رابعه  ینقل است سائل
  ۲۰د یفرما ینم یما جز به اصحاب امانات روز یاست كه موال یسر یرسنگگ

  : شعر
  قرطاس ضاع یفسیكل علم ل  شاعنيكل سر جاوز الثن

    
  : ترجمه
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  ع گردد یكه بر كاغذ نوشته نگردد ضا یشر گرددو آن دانشنگفته شود  یكه به دوم یآن راز 
 گرید یود هرگز طالب آخرت سراغ از متاعدربازار فروخته ش یچون متاع یاگر بنا بود گرسنگ

  گرفت. نمی
  "بـَُنيَّ َال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك  يَا": هيآ

  "یبرادرانت باز مگو یفرزندم خوابت را برا ی"ا: ترجمه
گانگان ید چگونه از بیكان خود پنهان نمایصاحب سر راز خود را از برادران و نزدکه سته است یشا اگر

فرزند خواب خود را از برادران پنهان كن كه اگر  یه السالم فرمود ایعقوب علینكند لذا حضرت پنهان 
 ۲۱كنند نمی امربان مكریپ پدر یه السالم عرض كرد ایوسف علی .شد ید آنان خواهیدچار ك ی نكننيچن

  : ه السالم فرمودیعقوب علیحضرت 
  "نيِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُّبِ  ": هيآ

  انسان است." یآشكار برا یطان دشمنیكه ش ی"براست: ترجمه
  طان نسبت داد.یب جرم برادران را به شین ترتیوبد

  گفته شده است كه ندا انواع مختلف دارد
ا یندا توبه ندا فرار ندا بشارت ندا اجابت ندا ندا وحشت ندا مضرت ندارحمت نداعقوبت وندا رو 

  وعربت
  هما السالم بود.یت آدم وحضرت حوا علاما ندا توبه ندا حضر 
َهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة "   ۲۲"... َونَاَداُهَما رَبـُُّهَما أََلْم أَنـْ

  :ه السالم بود كهیحضرت نوح عل یوندا اجابت برا
  ۲۳".َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فَـَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن  " 

  :دیفرما یم میكه قرآن كر ییآنجاه السالم بود یونس علیحضرت  یوندا وحشت برا
  ۲٤".فَـَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن " 

  : ه السالم بود آنجا كهیوب علیحضرت ا یبرا یچارگیوندا مضرت وب
  ۲٥"َحُم الرَّاِحِميَن"ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَنَت َأرْ  "

  : ه السالم بودیا علیحضرت زكر یوندا قربت برا
  ۲٦"ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَداء َخِفيًّا  "

  : الله عنها بود یم رضیحضرت مر یو ندا بشارت برا
  ۲۷"" فَـَناَداَها ِمن َتْحِتَها َأالَّ َتْحَزِني "

  : دیفرما یم آنجا كه ه وآله استیالله عل یمرتبت صل یحضرت ختم یوندا رحمت برا
َنا َوَلِكن رَّْحَمًة مِّن رَّبَِّك "   ۲۸".َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَديـْ

  :دیفرما یم اهل آتش است آنجا كه یوندا عقوبت برا
  ۲۹".َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر  " 



۱۷ 

  : دیفرما یم شانیم از زبان ایآنجا كه قرآن كره السالم بود یوسف علیحضرت  یو ندا خواب وعربت برا
  ۳۰".انِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا "

  بود. یحاصل ییهر ندا یپس برا
  :دیفرما یم میه السالم مغفرت وآمرزش بود چنانكه قرآن كریحضرت آدم عل یحاصل ندا توبه برا

  ۳۱".یه وهدی"ثم اجتباه ربه فتاب عل 
  :ه السالم اجابت بودیوحاصل ندا حضرت نوح عل

َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم  "  يـْ   .۳۲"فَـَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن َوَنجَّ

  :ه بودیه السالم فدیم علیوحاصل ندا حضرت ابراه
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  "    ۳۳".َوَفَديـْ

  :بود یكیه السالم نجات از تاریونس علیحضرت  یوحاصل ندا وحشت برا
َناُه ِمَن اْلَغمِّ " فَ "  يـْ َنا َلُه َوَنجَّ   .۳٤"اْسَتَجبـْ

  : دیفرما یم میه السالم شفا ورحمت بود قرآن كریوب علیحضرت ا یبرا یچارگیوحاصل ندا ب
َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ  "   ۳٥".فْسَتَجبـْ

  : با گوهر نبوت را دارا شد یه السالم از ندا قربت فرزندیا علیوحضرت زكر
  .۳٦"َأنَّ الّلَه يـَُبشُِّرَك بَِيْحَيى  "

ان نشانه ای از خدایتعاىل یجهان یز برایه السالم ونیح علیالله عنها حضرت مس یم رضیوحاصل ندا مر
  :شدن بود

  ۳۷".َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه  " 

  : ه و آله رحمت استیالله عل یمرتبت صل یوحاصل ندا حضرت ختم
  .۳۸"َمًة مِّن رَّبَِّك َوَلِكن رَّحْ  "

  : بود یو مملكت دار یه السالم پادشاهیوسف علیو حاصل ندا حضرت 
  .۳۹"وََكَذِلَك َمكَّنِّا ِلُيوُسَف ِفي اَألْرِض  "

وهم  ٤۰مگر خاله اش ام شمعون یه السالم خرب نداشت كسیوسف علید از قصه خواب یگو: ادامه داستان
 یبر شما سخت یوا: گشتند باز گفت وبه آنان گفت یز صحرا برمخواب را با برادران آن هنگام كه ا او

از بزرگرت از  یچ امریوسف. والبته نزد خدا و خلق خدا هی یپاداش برا شماست و اقبال و یتعب برا
  ست.یافشاء سر ن

گر را آشكار كند چگونه ممكن است خالق خود یاجازه ندارد سر مخلوق د یچ مخلوقیكه هیدر حال: نكته
  .كند یفاسقان پرده در از راز

  : گفت یم د ویرقص یم كهیوارد شدم در حال درویشیمود بره الرحمه فریعل٤۱ حسن بصری
 باح مجنـون عامر بهـواه

  یفمـنت بوجـد یفكـتمت الهو          ینود امهیالق ومیاذا كان 
  یتقدمت وحـد یالهو لیمن قت



۱۸ 

   
  : ترجمه

  ه عشق را نهان کنم که از تو شادم پس من چگون  عشق روا بود  عامریبرای مجنون 
  از همه پیش باشمپس من   اگر روز بازپسني ندا شود کیست کشته عشق

  نم یب نمی جز اظهار وجد یپس به او گفتم در تو علت
ده یكه هنوز وجود خود را به آتش نكش د در حاىلريبرادر چگونه پروانه بر آتش قرار گ یپس گفت ا

   ؟است
  .گرید یند نه جایب یم تنها در نفس خود حجابها و علتها را: تگف زد و یا حهیآنگاه ص

********  
  : چهار زن چهار سر بزرگ افشا كردند 

  ؛ه السالمیوسف علیام شمعون سر حضرت 
  ؛ه السالمیو همسر نوح سر حضرت نوح عل
  ؛ه السالمیو همسر لوط سر حضرت لوط عل

  ٤۲و آله را افشا كردند. هیالله عل یمرتبت صل یو حفصه بنت عمر سر حضرت ختم
در مورد همسر نوح .ت آنان برده استیه شماتت ونزد رسول خود شكایبه جز ام شمعون از بق تعاىلیخدا

  :هما السالم فرمودیوهمسر لوط عل
  ٤۳"َضَرَب اللَُّه َمَثًال لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط "  

   :ز فرمودیو در مورد حفصه ن 
  .٤٤"َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا " 
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  برادران ییچاره جو: فصل دوم
  
 ییاجتماع كرده به چاره جو ٤٥لیه السالم در داروئیوسف علیبرادران : دیالله عنه گو یابن عباس رض 

  ه السالم پرداختند. یوسف علیجهت خواب حضرت 
  : نكته

  جمع آنان را پراكنده فرمود  تعاىلیه السالم اجتماع كردند پس خدایو علاهل نوح بر قتل ا 
  ز پراكنده فرمود یه السالم اجتماع كردند پس خداوند جمع آنان را نیم علیوآل نمرود بر قتل ابراه
  جمع آنان را متفرق فرمود تعاىلیه السالم اجتماع كردند پس خدایعل یوآل فرعون بر قتل موس

  .جمع آنان را متفرق فرمود تعاىلیمرتبت اجتماع كردند پس خدا یتل حضرت ختمواهل مكه بر ق 
  
جمع  تعاىلیكنند خدا یم ه تو اتفاقی بر علنياطیبدان آن هنگام كه ش یا مان داخل شدهیآنكه در ا یا

  :دیفرما یم میكند چنانكه خود در قرآن كر یم آنان را پراكنده
  ٤٦"ِهْم ُسْلطَاٌن ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَليْ  " 

  .شما نگذارده ام چرا كه او فرستاده من است یبر قتل نوح برا یاهل نوح راه یا 
  ل من است. یامرب و خلیست او پیم نیبر قتل ابراه یتو راه ینمرود برا یا
  م من استیامرب من و كلیچرا كه او پ نگشوده ام یبر قتل موس یتو راه یفرعون برا یا
  امرب و روح من است.یست او پین یراه یسیشما بر قتل ع یهود برایقوم  یا 
ب من یه وآله نگذارده ام او فرستاده من و حبیالله عل یبرقتل محمد صل یشما راه یاهل مكه برا یا 

  است. 
  ق من است. یامرب من و صدیست او پیوسف نیبرقتل  یتو راه یشمعون برا یا
  من هستند. ءایاول یكه آنان جملگیبدرست گشوده اممؤمنان ن یگمراه یبرا یتوراه یس برایابل یا
  "فَـَيِكيُدوْا َلَك َكْيًدا " : هيآ

  ".كنند یم یتو مكر ی" پس برا: ترجمه
 كنند.  یم با حسادت خود با تو مكر یعنی

   در باب حسد
  : ه وآله وسلم فرمودندیالله عل یامرب صلیحضرت پ

  ٤۷"بْ طَ حَ الْ  ارُ النَّ  لُ اكُ ما تَ نات كَ سَ حَ الْ  لُ كُ أيَ  دْ سَ حَ لْ اَ  نَّ "اِ 

  زم رایخورد چنانكه آتش ه یم راها  یكیكه حسد ن یبراست: ترجمه
 .دیآسا نمی جه است حسود هرگزیحسود دور افتاده از رحمت خداست وتالش روز و شب او بدون نت

ست حسود مشرك است و بار او بار ین یكتا راضیخداوند  یشه لجوج است چرا كه به قضایحسود هم
 نيكند وغمگ یم ستی زنيباشد حسود غمگ یم خود یموال یشه در عناد با عطایچرا كه هم.ك استشر
كه  یزاست هنگامیعالمت حسود دو چ . استريخود خوار وحق یحسود گداست و نزد خدا.دريم یم

بهشت  یكند.حسود هرگز بو یم بت تو رایب شود غید وچون از نزد تو غایگو یم تورا ینزد توست ثنا
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  ٤۸.شود نمی دهیامت آمرزیكند.حسود ناسپاس است و در ق نمی ستشمامرا ا
   تیحكا
خود را  یس در راه كوه طور برخورد كرد واورا شناخت پس عصایهماالسالم با ابلیبن عمران عل یموس

ترسم كه در آن  یم یترسم بلكه از قلب نمی طان به او عرض كرد من از عصایپس ش.باال برد تا او را بزند
  .اشدصفا ب

  ؟ست نشانه صفایه السالم پرسش فرمود چیعل یپس موس 
به چهار  یموس یصراط وسپس ادامه داد ا یعنیعرض كرد ترك حسد و مراقبت جسم وانتظار رصد 

  : كنم یم ز تو را سفارشیچ
  .حسد یكافرشد از شوم تعاىلیل را كشت و به خدایل برادر خود هابیاز حسد چرا كه قاب یبرتوباد دور

  .كرب یدچار شدم بخاطر شوم یاز كرب چرا كه من به لعنت ابد یباد دور بر تو
  .من نفرسوم شما هستم یتنها شد یوبدان اگر با زن 

  كه  یفرود آمد و گفت مبادا به پند چهارم گوش ده یا و چون خواست اندرز چهارم را دهد فرشته
  ٤٩" نِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبي "

  لت دانشیدر فض
 یا هكند كه هرگاه بند یم تیه و اله و سلم روایالله عل یامرب صلیالله عنه از حضرت پ یرض٥۰ابن مالك 

: دیاو را ببخشا تعاىلیون شدنش خداريش از بیون شود چهل سال پرياز خانه ب دانش یريبه جهت فراگ
  ٥۱ سنه" نيخرج باربعیعتقه الله من قبل ان ی یطلب العلم حت یخرج العبد فی" ال 

  : دیفرما تعاىلیچنانكه خدا
  ٥۲"يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت  " 

  برد. یم ند باالا هاز شما را كه دانش داده شد یگاه شما و كسانیجا تعاىلیخدا: ترجمه
، بتیه، علما عبارت است از عزت یویاست اما درجات دن یا و آخرت درجاتیعالم در دن یپس برا
دانشمندان عبارتند  یاخروهای  ثناء و اما درجه، وقار، امانت، فضل، عتیشر، رفعت، محبت، كرامت

ها و ییكویچند برابر شدن ن، شفاعت، نعمت، رحمت، ريفضل كث، رياجركب، لقا، رضا، بهاء، عطاء: از
  گر.یدرجات د یاریبس
  : نت فرمودینوع دانش ز امرب را به دهیده پ تعاىلیخدا

  : دیفرما یم میه السالم دانش اسماء عطا فرمود چنانكه قرآن كریبه حضرت آدم عل
  ٥۳"ا َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء ُكلَّهَ 

  را به آدم آموخت ها  وهمه نام: ترجمه
  : دیفرما یم ه السالم دانش خواندن و نوشنت آموخت آنجا كهیس علیو به حضرت ادر

  ٥٤"َعلََّم بِاْلَقَلم  یاَلَّذ "

  و به قلم آموخت: ترجمه
  : عت را عطاء فرمودیه السالم دانش شریو به حضرت نوح عل

يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا "   ٥٥"َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ
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  است از آنچه كه به نوح سفارش شد  یعتیشما شر یبرا: ترجمه
  : دیفرما یم ج را آموخت آنجا كهه السالم دانش مناظره و احتجایم علیو به حضرت ابراه

َراِهيَم "    ٥٦"" أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإبـْ

  كرد یم م مناظرهیآن كس را كه با ابراه یدیا ندیآ: ترجمه
  : عطا فرمودفضل ه السالم یو به حضرت داوود عل

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال "    ٥۷"َوَلَقْد آتـَيـْ

  : م دانش منطق را آموخته السالیمان علیو به حضرت سل
  ٥۸"ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيِر  "

  ندآموخت پرندگانرا سخن  ماو : ترجمه
  : مناجات را عطا فرمودراه  و ازینعرض ه السالم یعل یو حضرت موس

  ٥۹"وََكلََّمُه رَبُُّه " 

  وپروردگارش با اوسخن گفت
  : موده السالم دانش باطن و فراست را عطا فریو به حضرت خضر عل 

  ٦۰"َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما " 

  میآموخت یترجمه او را از نزد خود دانش
دانشها و همه حكمتها را عطا فرمود و به  یه و اله و سلم جملگیالله عل یامرب صلیو به حضرت پ

  : اء و گزارش خواب را عطا فرمودیل رویه السالم دانش تأویوسف علیحضرت 
  "ن تَْأِويِل اَألَحاِديِث َويـَُعلُِّمَك مِ " 

  آموزد یم و تو را از گزارش خوابها: ترجمه
  ٦۱"َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن " : هيآ

  دانند نمی شرت مردمیب بر كار خود تواناست وىل تعاىلیو خدا: ترجمه 
 نتواند وىل یچیرا غلبه بر او نتواند و از فرمان او سرپ یكس است و تعاىلیخدا یبرا ییمطلق توانا یعنی
  دانند نمی ن رایشرت مردم ایب
  "َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن  "

  دانند نمی شرت مردمیب وىل: ترجمه
 یست و باالین یخواست او خواست یباال یچ احدیه یده است وبرایآشكارگرد اراده او تعاىل یعنی

  ست.ین یقدرت او قدرت یست و باالین یاو حكمت حكمت
******************  

ن خلق نزد ما و نزد یو گفتند تو محبوبرت کرده ه السالمیوسف علیپس برادران رو به ...ادامه داستان
ه السالم یوسف علی ؟یا دهیكه د یم پس چگونه است خوابیده ایرا شن یزی چنيو ما چن یپدر ما هست
كه  یشه شد و با خود گفت كه اگر برادران را از خوابیدر اند یطوالن ینداخت و مدتر ایسر را به ز

گاه گردانم از فرمان پدر سربرتافتهید سته من یام و دروغ هرگز شا ام و اگر حاشا كنم دروغ گفته ده ام آ
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به  را دند گفتند تویه السالم را دیوسف علی یبرادران كه سكوت طوالن. چه كنمدانم  نمی نبوده است
گاه فرما یا دهیكه د یم كه ما را برخوابیده یم حق پدرانت و اجدادت سوگند ه یوسف علیپس  ییآ

  السالم خواب را بازگفت.
  نكته 

ه و اله و سلم فرمود یالله عل یامرب صلین وجود ندارد. حضرت پیباال تر از عاق والد یا هريچ گناه كبیه
كه پدر و  ید و به كسیز نخواهد شنیبهشت را ن یبو ید هرگز حترين خود بمیهر كس بر عاق والد

 یچ پاداشیآر كه هرگز ه یاز طاعت بجا یو توان یمادرش او را عاق كرده باشند بگو آنچه كه خواه
  ن است وخشم او در خشم آنان.یوالد یخداوند در رضا یداشت چرا كه رضا ینخواه
ده است نخست آن كه یسه كس آماده گرد یان است. قعر دوزخ بریعاق والد ین عذاب قرب برایدتریشد

نش او یآن كس كه والد یگر برایه زنا كند سه دیآنكه با زن همسا یگر برایشرك ورزد دود تعاىلیبه خدا
  ند.یرا عاق نما

  : دیفرما یم تعاىلیخدا دیگشا یم اربین دهان به یآن هنگام كه عاق والد
  ك"یك و السعدی" ال لب

  ستین یت و تو را سعادتسین یتو را پاسخ: ترجمه 
  فراست.یدن با گناهان و تحمل كیك مشركان در كشین شریعاق والد

  "يَا أَبَانَا َما َلَك َال تَْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوِإنَّا َلُه لََناِصُحوَن " : هيآ

   یدار نمی منیوسف ایبر  شود كه ما یم پدر تو را چه یا: ترجمه
د و یه السالم لزریعقوب علیبدن  یشود ستونها یم ر تو را چهپد یپس چون برادران عرض كردند ا

  افته بود.یدر وجود آنان را درشده پنهان  یدیپل ی آنیش زرد شد گویرو
  : ه و اله و سلم منقول است كه فرمودیالله عل یامرب صلیاز حضرت پ

  ٦۲"یعالتَ  اهللاِ ورِ به نُ  رُ ظُ نْ يَـ  هُ نَّ اِ ن فَ ؤمِ مُ لْ اَ  َةَسراا فَ قوُ تَّ "اِ 

  نگرد.  یم تعاىلید كه او با نور خدایمؤمن بهراس یاریاز هوش: ترجمه
سته یشا یاریهم السالم به هوشیامربان علیاست پس پ یاریاز هوش یا  درجهنيپس چون مؤمنان را چن

  ترند.
  : وستیپ یكردند و فراستشان به درست یاریچهار نفر به چهار كس هوش

  وستیپ یكرد به فراستش به درستش فراست انه السالم در فرزندیعقوب علی
غارفراست كرد و فراستش  یمت به سویه و اله و سلم به گاه عزیالله عل یامرب صلیو ابوبكردر حضرت پ

  .وستیپ یبه درست
 یه و اله و سلم فراست كرد و فراستش به درستیالله عل یامرب صلیزدر حضرت پین یجه كربیو خد 
  وست یپ

  وست.یپ یالسالم فراست كرد و فراستش به درسته یوسف علیخا هم در حق یو زل
گاه گردريه السالم از آنجا به ضمیعقوب علیحضرت  د كه آنان را در خواب به شكل گرگ ی فرزندان آ

  ده بود.ید
  اشاره 
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وسف ید و حضرت یبه شكل گرگ در خواب د یه السالم فرزندان را به گاه نافرمانیعقوب علیحضرت 
د پس گناهكار به صورت گرگ و تائب ینگام توبه و به شكل ستاره در خواب ده السالم آنان را به هیعل

ه السالم آنان را در یوسف علید و یت كار دیه السالم آنان را در بدایعقوب علیباشد  یم به صورت ستاره
  د.یت كار پس مدار امور بر عاقبت كار چرخینها
  د.یت بر آنان واجب گردیمول والت شدند در آخركار شیچون آنان در ابتدا مشمول عنا یعنی

*********  

  "َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن ": هيآ

  .م بودینه او را نگاهبان خواهیما هر آ: ترجمه
فرمود و  یرا جار ی خواهريحت و خیبر زبان برادران نص تعاىلیم كرد خدایاز او محافظت خواه یعنی

ه یوسف علی یه السالم قرارداد چرا كه برادران برایوسف علی یپادشاه یبرا یكرده برادران را با او سبب
حت را آشكار ساختند لذا یانت و نصیاو د یبرا انت داشتند وىلیت خی خود نريالسالم در ضم

  ٦۳نظر برقال آنان فرمود و نه برحال آنها چرا كه حال آنان عموما حال غفلت است. تعاىلیخدا
انت از حریص سوم مروت از یدق از منافق دوم دز از چهار كس محال است اول صیگفته شده چهار چ

  از حسود محال است. یخواهريل و چهارم خیبخ
  "َأْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا يـَْرَتْع َويـَْلَعْب َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ " : هيآ

  م بود. ینه نگاهبان خواهیكند و ما او را هر آ یاو را فردا با ما بفرست تا بگردد و باز: ترجمه
 یباز یست و ما براین یريخ ید كه در بازیشیه السالم با خود اندیوسف علی گفتند نيبرادران چنچون 
  میده نشده ایآفر

ب من و نور چشم من یوسف حبی نكنم كه نيچن ه السالم در پاسخ برادران فرمودیعقوب علیحضرت 
  ب از محب بس ناگوار است.یحب یاست و دور

  میتو بازش گردان یاز بسوم و بیعرض كردند او را محافظت كن
 : شعر

ــــــ ــــــالفراق  یال ابتل ــــــقا ب ــــــه عاش الل
 الیالفـــــــــراق ســـــــــب لووجـــــــــدنا اىل

ــــ ــــم تفن ــــاعه ث ــــوت س  یغصــــص الم
 ینفســــــ یعنــــــه فــــــ نيســــــبع وان ىل

  

  

ان طعـــــــــــم الفـــــــــــراق مرالمـــــــــــذاق
ـــــــــــراق ـــــــــــم الف ـــــــــــاالفراق طع الذقن

الصـــــــدرباق یفـــــــ بیـــــــوفـــــــراق الحب
ــــ ــــراق یو نفس ــــه الف ــــن مخاف ــــدوب م ت

  
  : مهترج
  گذرد یم بر مذاق یكه طعم جدا، دچار نگرداناد ییرا به جدا یچ عاشقیه تعاىلیخدا
  را ییطعم جدا ییهر آینه بچشانم به جدا ،رسدب ییجدا روزی دستم بهاگر 

  است جاوداننه ام یمعشوق در س ییآتش جدا وىل ،گردم یم د پس من فنایآ یم یمرگ برمن ساعت
   بازهم از ترس جدایی وجودم در آتش است ،مرا هفتاد جان باشدچه و اگر 

  
  : شعر
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 دیشـــــــددیشـــــــدبیـــــــفـــــــراق الحب
 یالهـــــــو كیـــــــال یوكـــــــان جرمـــــــ

قولــــــه صــــــادقا  یو مــــــن كــــــان فــــــ
ـــــــوقه  ـــــــتحدثا ش ـــــــان مس ـــــــن ك و م

  

  

 میســــــــق میوقلــــــــب المحــــــــب ســــــــق
ــــــــذنب ــــــــد یف ــــــــ كیل ــــــــ میعظ  میعظ

 میمقــــــــ میببــــــــاب المحــــــــب مقــــــــ
 میقـــــــــد میقـــــــــد كیـــــــــال یفشـــــــــوق

  
  : ترجمه
  ماریمار است بیوقلب عاشق ب  از جانان سخت است سخت ییجدا

  بزرگ است بزرگ یگناه تو ن در نزدیبه توست و البته ا عشقو گناه من تنها 
  میم است مقیبه درگاه عشق مق، آن كه در گفتار خود راستگوباشد( تنها) و 

  م یم است قدیشوق من به شما قد ،دان هدیگران تازه عاشق شما شد چهو اگر
  

 ست؟ فرمودیترسم عرض كردند آن چ یم دمیه السالم فرمود از آنچه كه درخواب دیعقوب علیرت حض
  د.یترسم كه گرگ او را بدرد و شما از او غافل باش یم

آنان را به كرده شان  تعاىلیه فرمود بلكه خدایه السالم تعمدا آنان را به غافل تسمیعقوب علیحضرت 
  ٦٤د.یفرما نمی نافرمان در حال غفلت مؤاخذهاز بنده  تعاىلید چرا كه خدارينگ

  در گفته انتم عنه غافلون ده اشاره مستوراست
  د یب پدر غافل هستیاول آنكه از پدر و حب

  دیغافل هست تعاىلیدوم آنكه از خدا
  دیسوم آنكه از كرده خود غافل هست

  دیفر كرده خود غافل هستیچهارم آنكه از ك
  دیل هستپنجم آنكه از سرانجام كارتان غاف

  دیه السالم و دولتش وسعادتش غافل هستیوسف علیششم آنكه از سرانجام كار 
  دیازتان به او غافل هستیهفتم آنكه از ن

  د یخود نزد او غافل هست یهشتم آنكه از خوار
  دیغافل هست ینهم آنكه از حرمت شكن

  د.ینه خود غافل هستیه السالم از حسد و كیوسف علیدهم آنكه از عفووگذشت 
 استاد خود را نياز صالح یكیباشد چنانكه  یم آمد غفلت یپ یمانیپس عذاب و حسرت و پش

  ؛باشد پاسخ داد حسرت غافالن یم د كدام حسرت نزد شما بزرگرتید و پرسیدرخواب د
با تو چه فرمود  تعاىلید خداید پس پرسی را بخواب دنياز صالح یكیه الرحمه یعل یو ذالنون مصر

 پس از من غفلت یمحبت مرا دار یادعا یمدع یبرابر خودحاضر فرمود پس گفت ا پاسخ داد مرا در
  ؟یكن یم

؟ پاسخ داد غافل یابی یم د حال خود را چگونهید پرسیپدر خود را درخواب د ٦٥وعبدالله بن سلمه
  كردم و غافل مردم. یزندگ
ه اهلش و نزدكانش و ك مار درحاىلیب یخید داخل شدم برشیز گویقدس الله سره العز٦٦دقاق  یابوعل

ست و البته عمر خود را در اسالم بسر یگر یم وشاگردانش دراطراف او حلقه زده بودند و او سخت



۲٥ 

  ؟ستیچ یه ات برایآورده بود پس به او گفتم گر
  .ده استیكه از من فوت گرد یا نماز و روزه یگفت از برا

  ؟گفتم چگونه 
نگذارده ام مگر در غفلت و سر از سجده بر نداشته  ده ام سربرسجدهین روز رسیگفت تا بحال كه به ا

من  اراده كرده است با تعاىلیام مگر در غفلت و حال كه در آستانه مرگ هستم غافلم از آنچه كه خدا
  .بكند

  م كرد.ین تسلید وجان به جان آفریق كشیعم یپس نفس 
  : شعر
ــــدن یار ــــب ال ــــرهایطال ــــال عم  وان ط

 قائمـــــــــه انـــــــــهیبن یكبـــــــــان بنـــــــــ
 یامتیـــــتقـــــوم ق ومیـــــ یففكـــــرت فـــــ

ـــــفر ـــــوح دای  بعـــــد عـــــذ و نعمـــــه دای
 ومنكــــر ینفســــ لیــــو ريوهــــول نكــــ

ــــف ــــال عایش ــــال كی ــــ ومی ــــ یرب  یدیوس
ـــ  الطـــول الحـــدب وعرضـــه یفكـــرت ف

  

  

 ســـرورا و انعمـــا ایالـــدن یفـــان فـــال فـــ
 مــــــا قــــــدبناه تهــــــدما یفلمــــــا اســــــتو

 ایــــــالمقابرثاو یفـــــ یفامســـــت وحــــــد
 ایوالـــــــرتاب ســـــــاد یبجرمـــــــ نـــــــایره

 ایـــــــادلكـــــــون فؤ ایـــــــومســـــــكن دود 
ــــــك تعفــــــوا  ــــــبان ــــــخطائ یالهــــــ ای  ای

ــــــام ــــــ یوذل مق ــــــ نيح ــــــكتاب یاعط  ای
  

  : ترجمه
  دنیا رفتنی استهای  چرا که تمای خوشی ،بینیم که عمر خود را تباه کرده می دنیاپرست را

  یابد می خیزد همه را نابود می و چون بر ،می پندارد که بنیانی استوار ساخته است
  شوم می پس در تنها در گور خود ذوب ،رپاشودپس اندیشیدم به روزی که قیامتم ب

  وامدار گناهانم و خاک سرور من ،پس از آن همه بزرگی اکنون یکه و تنها
  گردد می که کاسه سرمن خانه کرمها ،و ترس از پرسش و پاسخ وای بر من

  یهستها  درگذرنده از خطا ی من توای خدا چرا که ،کنم در این روز ای موالی من می تو را شفیع
  یابم بهنگام دریافت گزارش کارهایم می کنم و خواری خود را در می پشتم اندیشه به اندازه گوژِ

  
***** 

زه بر یش را شست لباس پاكیه السالم فرزند دلبند را فرا خواند سر و رویعقوب علیپس چون صبح شد 
  م برادران نمود.یسلتفش كرد سپس او را ید نطیاو پوشان
  م او به دشمن چرا؟یپس تسل یوسف مهرداشتین همه به یعقوب كه ای یتو ا ؟ین زودیبه ا !شگفتا

  ؟پس جفا چرا یدار یم ت را دوستیموال تو كه !مؤمن یهان ا 
  ٦۷پس قضا چرا؟ یكه عاشق بنده خود هستتو  !موىل یا 

*******  
ــــــال یقضــــــ ــــــرا و ارجرل ــــــه ام  العلمی
ــــــ ــــــا قضــــــ یوف ــــــم ماجارلم  یالحك

  

ـــــــمیقضـــــــ مـــــــایوف  ـــــــا مـــــــا ظل  ربن
ـــــ ـــــما یوف ـــــا حك ـــــا جارلم ـــــم م  لحك
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  : ترجمه
  و در آنچه که پروردگار ما مقدر کرد ستمی نیست  تقدیر کرد خداوند و قضاء خود را آشکار کرد 

  شود یقیناً حکمی که حکم شده می و اجراء  شود یقیناً حکمی که مقدر شده  می و اجراء
  
  "َوَتُكونُوْا ِمن بـَْعِدِه قَـْوًما َصاِلِحيَن " : هيآ

  دیكوكار باشین یپس از آن مردمان و: ترجمه
عقوب یاست كه نزد  یت است كه منظور مقامیكوكار توبه كنندگان است و در روایمنظور از مردمان ن

  د. یآور یم ه السالم بدستیعل
اطالق شده است  ی صالح به كسني او و خدا صلح باشد. همچننياست كه ب یو گفته شده مرد صالح كس

ش به خدمت زبانش به ذكر قلبش به معرفت و دستانش به دعوت باشد كه چشمش به عربت و نفس
ز گفته شده صالح یاست كه توبه كرده و به سمت گناه باز نگشته است ون یز منقول است صالح كسیون
به  یراض یمتق ی فردنيد چنیه عمل نمایصلوه الله عل یت حضرت رسول مصطفاست كه به سنّ یكس

  اشد.ب یم ه شدهیو تزك یقضاء اله
 كه فرزند را یه السالم برسرراهیعقوب علیبردند  یم ه السالم رایوسف علی، كه برادران یبه هنگام یبار
  .دیوسفم را به من باز گردانیزم تا ین راه برنخیبردند نشست و آنان را گفت از ا یم

د كه برادر یه السالم در خواب دیوسف علی٦۸خواهر دینه  رفت می چون یوسف علیه السالم با برادران
دن او هستند پس آشفته سر از خواب یوانات در حال دریان گرگها گرفتار است و آن حیكوچكش در م

  : ست عرض كردیگر یم كه سختید و در حالیپدر دو یبرداشت و ترسان ومضطرب بسو
  ؟دیوسف چه كردیپدر جان با  
  .او را بدست برادرانت سرپدم: فرمود 

پدر چه كار  یند آه اريد تا او را به خدمت خود گیها به دست آنان سرپدكه و تنیا او را یعرض كرد آ
د به دامان او در یه السالم رسیوسف علید و چون به یبرادران دو یمه سر بسوید! پس آسیكرد یبد
  اد كرد هرگز از تو جدا نگردم یخت و فریآو

  :شعر
ــــــدت للرح ــــــا تب ــــــفلم ــــــالی  جمالن

ــــا ــــن جناله ــــا مخــــدوره م ــــدت لن  تب
ــــــا ــــــان وودتاشــــــارت ب  طراف البن

ــــب ف ــــا والقل ــــت له ــــفقل ــــراره هی  ح
ـــــ ـــــادت اله ـــــیان هـــــذا ود یون  یعت

  

  

ـــ ـــا س ـــدامع دایوجـــد بن  ففاضـــت م
ــا ــا وارمعه ــؤ ك ــا لؤل ــع م ــب الم  لرط

ـــ هـــاینیواومـــت بع  انـــت راجـــع یمت
 بمــا اللــه جــامع یمــا عملــ تكیفــد
 عیــالودا كیو مــا خانــت لــد كیلــد
  

  : ترجمه
  گردیداشکها روان  غم برما چريه شدو،درا بحرکت در آور کاروان پس چون ساربان ما

  و آنکه سوارش بود درخشان چون مروارید تازه ،آشکار شد (چون صدف)کجاوه ای 
  گردی؟ می با زبان نگاه پرسید که کی باز ،ه کرد ومرا اشار انبا انگشت
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  یستمگاه نآکه جانم به قربانت به تقدیر خدایتعاىل  ،پس او را گفتم در حاىل که دلم در آتش بود
   کنی نمی و تو هرگز در امانت خیانت نزد تو ،ی است از منو خدای خود را خواندم که این امانت

  
از حكما  یكیندارد از  یا دار دوست چارهیم است كه جز دیعط یمحبت است و آن آتشآفت  ییجدا 

ن نوع یرو سخت ت ییجدا غمگردد پاسخ داد از  یم د بهنگام غروب زردیشرخو سؤال شد كه چرا رنگ
  : فرمود تعاىلیچنانكه خدا یاست كه دوستش دار یاز آن كس ییجدا، ییجدا

  ٦۹"  الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدةِ  نَاُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ "

  .برافروخته شده كه بر دلها طلوع كرده است تعاىل یآتش خدا: ترجمه
  كشد. یم است كه دل وقلب را به آتش ییو آن آتش جدا

ه السالم جدا كردند پس خواهر یوسف علیدند توقف نكرده خواهر از از ی دنيبرادران چون چن یربا
  : دیه السالم پرسیعقوب علیان وناالن به سمت خانه باز گشت پس یگر

  ؟یكن یم هیچرا گر 
  دراز خواهد بود. یا هین گریست و اید گریز همراه من خواهیگر شما نید یعرض كرد پدر جان ساعت 

************  
  .ده بودیاو را دوست داشتند كه او آن خواب را ند یه السالم تا زمانیوسف علیبرادران 

  ده بودیمحبوب فرعون بود كه آن معجزات از جنابش ظاهر نگرد یه السالم تا زمانیعل یحضرت موس 
  نشده بود خته یبرانگ یامربیمحبوب اهل مكه بود كه به مقام پ یز تا زمانیمرتبت ن یو حضرت ختم 

  دارد یم ده او را دوستیبه ظهور نرس یكه از بنده مؤمن طاعت یطان تا زمانی شنيهمچن
د پدر یكه در منظر د یه السالم تا زمانیوسف علیالله عنهما نقل است برادران  یو از ابن عباس رض 

 شان حملشایه دند و برشانیبوس یم كردند او را یم یه السالم خوشرفتاریوسف علیقرار داشتند با 
با برادر كوچك خود را گذاردند او را بر  یبدرفتار ید پدر خارج شدند بنایدان دیكردند و چون از م یم
  كردند.  یم پرتابش یو آن سو ین سوی انداخته و به ضرب لگد به انيزم
 طان و لشكرش در امانید شیباشد از ك یم خود یت موالیكه در وال ین گونه بنده مؤمن تا زمانیبد
  گردد. یم ريطان اسیا علل در حجاب فرورفت در دام شیا خلل ی یباشد و چون در اثرگمراه یم

ز یخت او نیل درآویبه دامان روئ یه السالم را کرد ویوسف علید چون شمعون قصد قتل یابن عباس گو
السالم ه یوسف علیک با یکایبرادران  یه السالم را از خود براند و تمامیوسف علیسخت  یا با ضربه

برتو  یب زد واینه راهودا اویه السالم را خنده در گرفت پس یوسف علین هنگام ی کردند در انيچن
  ؟خنده است ینجا چه جایا
  .من ی من و خدانياست ب ین سریا: ه السالم فرمودیوسف علی 
  ؟است ید آن چه سرَیپرس 
دم با یشیاند یم ارج شدم با خودشما بودم و در آغوش شما از خانه خهای  فرمود صبحگاه که برشانه 

تواند برمن  نمی چ کسیبمن برساند و ه یتواند گزند نمی یچ دشمنید هیکه شما دار یقدرت و صالبت
د جز به یداد تا بدانم که بنده هرگز نبا یگريشما را برمن چ تعاىلین فکر خدایا یه گردد حال از شومريچ

  ۷۰د.یخود اتکال نما یموال
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که  یه السالم عرض کرد به دامان من درآیوسف علید به یهودا گردیقت قلب ن سخن موجب ریپس ا 
هودا ی یا مان خود بازگشتهیاعرتاض کردند که از پ ۷۱هودایتو را محافظت خواهم کرد پس برادران به 

مان خود یسته تر آن است که برسرپیباشد وشا نمی تعاىلیت خدایمان مورد رضایپاسخ داد بازگشت از پ
  : دیفرما یم تعاىلی است که خدانيد چنید اول مرا بکشید او را بکشیخواه یم ل اگرم حایبمان

روز های  یکیم است ظلم تاریعظ یکه قتل ظلمید بدرستینکن ید بلکه اصوال ظلمیرا نکش یبه ظلم کس
  .کند یم گردد اگرچه عالم باشد ظالم پروردگار خود را فراموش یم مانیامت است ظالم سرانجام پشیق

**********  
ق او یخدا عبارت است از تصد یمان برایخدا ا یمان برایمان به خدا و ایگونه است ا دو مان بریا

 ق اویعبارت است از تصد تعاىلیمان به خدای. اما ایل منطقی آشکار و دالنيامربانش با براهیو پ تعاىل
  ل.یبدون دل یگانگیبه  تعاىل

  "َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَن ": هيآ

  میگرچه از راستان باشا: ترجمه
  باشند. یم نينجا مصدقی در انيالله عنه منقول است منظور از صادق یاز ابن عباس رض

  "َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب ": هيآ

   آوردند نيرا با خون دروغ یاهنريو با خود پ: ترجمه 
ه یعقوب علی شده بود. نيرنگ یاهل واناتیرا با خود آوردند که با خون ح یاهنريپدر بازگشت برادران 

ه و یپدر گر ید پس فرزندان عرض کردند ایسنت آغاز کرد پس ناگاه بخندیاهن را گرفت و گرريالسالم پ
دم یه السالم در پاسخ فرمود چون خون را دیعقوب علیوانگان است یگانه از کردار دی یخنده بر امر

وسف یافتم دانستم که خرب مرگ یاهن را سالم ريده است و چون پیگمان بردم که گرگ فرزندم را در
  ز بدرد. یبدرد الجرم جامه او را نرا  یست چون اگر گرگ آدمیدرست ن

ابد که ی یم گردد و چون در یم کند محزون یم ب چون گناهکار بر نفس آلوده به گناه خود نظرین ترتیبد
اش  یکه معرفت قلب ید تا هنگامگرد یم دواریاست ام مصون مانده یب معاصیمعرفت در قلبش از آس

  د زنده است.ین امیوجود دارد ا
  شعر:

 ســــــــلفتکیــــــــادیاذا ذکــــــــرت ا
ــــــل نفســــــ ــــــم  یاکاداقت ــــــیث  یطعمن

ــــم  ــــک ث ــــک بأس ــــاکادواهل  یدرکنی
  

  
ــــــ ــــــوء فعل ــــــ یوس ــــــ یو زالئ  یومحرتم

ــــــ ــــــک ذو وجــــــود وذکــــــر یعلم  یبان
 یالکرمــــ یبانــــک مجبــــول علنــــ یعلمــــ

  
  : ترجمه

  و نیز بدی کارهای خودم گرامی داشتنت را ،را برمن آورم محبتهای گذشته ات می چون بیاد
  ه تو مالک وجود و ضمري منیدانم ک می به آنکه ،کنم می می خواهم که خود را بکشم پس طمع

  یابم کوهی از لطف و کرمت را بر خودم می از مجازات هالک شوم وىل، درمی خواهم 
  

دانستند که  نمی آنان یم فرمود آریت نزد تو آررا که برادرمان را خورده اس یا ما گرگیپدر آ یگفتند ا
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 منکر گناهان ني منوال بنده در روز بازپسنيکردند بهم نمی نيدانستند چن یم د و اگریگو یم گرگ سخن
 د نگاه کردم و دستیگو یم اعضاء پس چشم ید بر تو باد گواهیفرما یم تعاىلیشود پس خدا یم خود
  دم.ید دیگو یم جبار یلمس کردم و خدا دیگو یم د انجام دادم و پوستیگو یم

ش را شکستند او را یدند دندانهایرا بدام انداختند او به بند کش یپس برادران از نزد پدر خارج شده گرگ
با یکه جوان ز یکرد یگرگ کار بد یه السالم فرمود ایعقوب علیده و نزد پدر بردند پس ی کشريبه زنج

من شفقت  یرينه به پ یاو رحم کرد ینه به کوچک یخوردرا که رخش چون ماه تابان بود  ییرو
  .ینمود

امربخدا بدان که گوشت یپ یبر تو ا درودگرگ را به سخن درآورد به گفنت سالم و گفت  تعاىلیپس خدا
که  یتهمت یاز برا تعاىلیزارم و خدایگذرد ب یده و من از آنچه که در گمان تومیامربان بر من حرام گردیپ

  . من و فرزندانت حاکم استنيبه من زدند ب
گاهیعقوب علیپس     ؟کجاست و حالش چون است که او یکن نمی ه السالم فرمود چرا مرا آ

  ؟بزرگ است یه السالم نخواندند که بهتان گناهیم علیا آنان در صحف ابراهیعرض کرد آ
 گرگ از کجا یر انداختند پس فرمود ایشد و فرزندانش سرها را به زريه السالم متحیعقوب علیپس  
  ؟ییآ یم
ار ی مصربه دنياز سرزم برادر گم شده خود هستم که یب هستم که در جستجویغر یعرض کرد من گرگ 

گاه ساز. شام آمده است و در دام گرگان افتادم  گردد ري شما اسنيرا که در سرزم یا کسید آیحال مرا آ
  .ده امیآشام یزیخورده ام و نه چ یزیکه من هفده روز است نه چید در حالیبر یم ش او را سریفردا

بر درد فراق  یست و فرمود آن هنگام که گرگیگر یه السالم به سختیعقوب علین هنگام یپس در ا 
ا از فرزند من یگرگ آ ی است پس چگونه من بر درد فراق طاقت آرم پس فرمود اني اندوهگنينچنیا

  ؟یخرب دار
   یعرض کرد آر 

گاه نما   .فرمود پس مرا آ
 نيم آن درم که از زمره گرگان سخن چینخواهم گفت که چرا که ب یزیست و من چین یکرد سخن عرض 

 نزد خداوند و مردم مغبوض است و سخن نيما ننگ است و سخن چ یبرا ینیم و سخن چیبه شما آ
  د.بر نمی یاز رحمت اله یا  بهرهنيشود و سخنچ نمی  وارد بهشتنيچ
  .کنم یم وصال برادرات یشفاعت تو را براه السالم فرمود من یعقوب علیپس  
کنم  یم وصال فرزندت شفاعت یمنهم تو را برا یوصال برادرمن شفاعت کن یعرض کرد اگر تو برا 

  خواهم که فرزندت را به تو باز گرداند. یم تعاىلیپس اگر برادرم به نزدم باز گردد منهم از خدا
   :دیفرما یم ۷۲هريد بن مغیدر سرزنش ول تعاىلیخدا
  ۷۳َهمَّاٍز مَّشَّاء بَِنِميٍم  هيآ

  رود می یی که برای سخن چینی راهوعیب ج: ترجمه
 و بد نينان و مشاوران سخن چیسخن چ تعاىلین مردم نزد خدایه السالم فرمود بدتریامربعلیحضرت پ

   مردم هستند.نيان بیگو
  ده است.ی حرام گردنين شدند فروشنده شراب و سخن چیکه عاق والد یزفرمود شفاعت من برکسانیون
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ن سلطان یون سه کس کرده است اول مدیکند خود را مد ینیسخن چ یو فرمود هرکس در محضرسلطان
بر  یون نفس خودش و در تورات مکتوب است که وایکه بد او را گفته است سوم مد یون کسیدوم مد

ه وآله و الصلوه و یمرتبت عل یشوند و حضرت ختم نمی ان که هرگز وارد بهشتیطعنه زنان و بد گو
د تا بدون شفاعت من یگر را بر القاب زشت مخوانیکدید و ید حسادت نکنینه مورزیالسالم فرمود ک
  د.یوارد بهشت شو

در خرب است که هفت مخلوق در بهشت هستند که نه از جنس انس هستند و نه از جنس جن و آنها 
ه یر علیه السالم و خرعزیاقه صالح عله السالم و سگ اصحاب کهف و نیعقوب علیعبارتند از گرگ 

 یامربما حضرت ختمیه السالم و اسرت پیعل یل حضرت علده السالم و دلیل علیل اصحاب فیالسالم و ف
  ه و آلهیالله عل یمرتبت صل

  "َوالّلُه اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن  ": هيآ

  د کمک است ییگو یم برآنچه که تعاىلیو خدا: ترجمه
ه السالم و مؤانست با او در چاه یوسف علیحفاظت  یرا برا یفرشتگان و نوجوانان بهشت اىلتعیخدا

کند چنانکه  یم  رفتارنين چنیرود ا یم از بندگان خود که به قرب ای ن سان خداوند باهربندهیفرستاد بد
ز یاست و ن منزل از منازل سفرآخرت نيد قرب نخستیفرما یم ه و آلهیالله عل یمرتبت صل یحضرت ختم
جهنم و اهل سنت و جماعت  یها از حفره یا ا حفرهیبهشت  یاست از باغها یا باغی فرمودند که قرب

گاه فرموده استنينچنیرا اام معتقدند که عذاب قرب حق است چنانکه "حق" سبحانه و تعاىل   :  آ
  ۷٤"َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا " 

  تنگ  یگرداند پس او راست زندگان یاد من رویه از آنک: ترجمه
ه وآله بر دو قرب گذر کرد و فرمود که صاحبان یالله عل یصل مرتبت یت است که حضرت ختمیو در روا

بر سخن  شود یم از آن دو عذاب یکیکه ه ريشوند مگر به گناه کب نمی ن دو قرب در عذابند و عذابیا
  .فرموداز قربها غرس  یکیمه را بر یم کرد و هر نیبه دونرا برگرفته  یده نخلیپس بر ینیچ
وقرب به شفاعت من برداشته دن یپس در ساعت سبز شدند سپس حضرت شاد شد و فرمود عذاب از ا 

  شد.
 ین قرب را گچکایچه ا ید از برایشده عبور کرد پرس یگچکار یه بر قربید رابعه عدوان هت کردیحکا 

ازمندتر است از آنکه ین ییشرت فرمود آنکه داخل قرب است به روشنایب ییروشنا ید گفتند براان هکرد
   .خارج قرباست
  زنند. یا حهیا که فردا صیگو یبا وزبانهایز یهایه السالم فرمود چه روینا و علینب یعل یسیوحضرت ع

که بر  ان مجنون برخورد کرد در حاىلیرفت در کوفه به عل یم د به حجیکه هارون الرش ینقل است هنگام
د تا اسب من شما یکرد راه را باز کن یم ادیدند واو فریدو یم او یسوار بود و دو نوجوان از پ تکه چوبی

ان را ید پس علیان مجنون گفت او را به نزد من آریاست گفتند عل ین کید ایرا نزند پس هارون پرس
 که سر خود را ستاد در حاىلیا را اجابت کن پس او را آوردند و او در برابر هارون ريگفتند دعوت ام

ن قربو یبر تو کنم که ا یتیکن گفت من چه وص یتیان مرا وصیعل ید پس هارون او را گفت ایجنبان یم
 تعاىلیان گفت آن که خدایشرت سفارش کن علیست و گفت مرا بیو غفلت پس هارون گر ین هم کوتاهیا

وان ابرار ثبت ید نام او در دیل انفاق نمادر جمال عفاف و در ما فرموده اگر یاو را مال جمال روز
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 یان گفت اید علیخود را گفت او هزار درهم ده تا که قرض خود را ادا نما رشود پس هارون خزانه دا
ا بر اسب من سوار ین نفست را ادا و گردنت را آزاد کن هارون گفت بی مال را به صاحبانش ده و دريام

 یانه راه در روزیکردند در م یم را قطع یا هیکه باد یدر هنگامان بر مرکب او سوار شد پس یشو پس عل
  خواند  یم انیکه علیدن گرفتند در حالیآرم یا هیداغ در سا

  
  کایکفیل یا وظل المیفما ذاتصنع الدن   کایأتیس الموت یکا الیا تواتیهب الدن

  کایکبیکما اضحک الدهر کذاک الدهر   کا یا تواتیالدن یا تریا جامع الدنیاال  
  : ترجمه

  کنی دنیارا که سایه میل تو را کافی است می پس چه آباددنیا به تو روی آورده آیا مرگ به سویت شتابان نیست
   همانگونه که روزگار تو خنداند همانگونه هم تو را خواهد گریاندبینی که دنیا رفتنی است نمی ای آنکه دنیا را گردآوردی آیا

***************  
  کان و گور بدانیگور ن: گونه استگور بر دو 

  : دیفرما یم کانیدر وصف گورن تعاىلیخدا
  ۷٥م"يحان و جنه النعي"فروح ور  

  م بهشت پر از نعمتیپس روح و نس: ترجمه 
  ن است.یعابد یم برایمن و جنت النعیعال یحان برای و رنيعارف یروح برا
  است یاهل تقو یرام بیطالب آخرت و جنه النع یحان برایر ایتارک دن یروح برا
  نفس است. یم برایقلب و جنه النع یحان برایروح ر یروح برا
  ن است.یصابر یم برای و جنه النعنيتائب یحان براین و ریذاکر یروح برا
  اهل استغفار است. یم برایاهل بشارت و جنه النع یحان برایاهل فقر ر یروح برا

  .است م در آخرتیحان در گور و جنه النعیا ریروح در دن
  .توبه کنندگان ا زجفا ست یم برایاهل صفا و جنه النع یحان برایاهل وفا ر یروح برا
 یم از براید رحمان و جنه النعیاست که بگو یکس یحان براید الله و ریاست که بگو یکس یروح برا

  .م استینده رحیگو
  شعر:

 المنن الجسام یبسم الله ذ
  رجا صدق میفقد ارجوالرح

  
  

  و اعتصام یمجرو باالرحمان
  الخصام ومــی یتـــزل غفریـــــل

  
  : ترجمه

  وبه آن بخشنده روان کننده دستگري ،به نام خدای دارای نعمتها و جسم دهنده
  که روز کیفر کوچکی ام را بیامرزد ،پس آن بخشایشگر امیدی دست دارم

  
  ت است.یهدااهل  یم برایت و جنه النعیاهل وال یحان برایت ریاهل کفا یسپس روح برا
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  ه السالم در چاهیوسف علی: سومفصل 
  

ه یوسف علید یپرس یم کرد و حال او را یم ه السالم در چاه گفتگویوسف علیهودا با یو در خرب است که 
  . ه من اندوه اوستیسبب گر آگهی؟ حال پدرماز ا ید آیپرس یم ست ویگر یم السالم

د که در یدر خواب د ی مصر مسکن داشت به گاه کودکنيکه در سرزم ند مالک بن زعری گورياهل تفس 
 او فروشد و در برابر او نيد از آسمان فرود آمد و در آستی فرو رفت پس خورشني کنعان در زمنيسرزم

کرد و در  یم د پس او گوهرها را جمعیبار یم او را فرا گرفت که از آن گوهر یدیستاد آنگاه ابر سفیا
ل خواب خود از او یدار شد بنزد خوابگزار رفت تا تأویچون از خواب بداد پس  یم صندوق خود قرار

 .بشنود
ناربه او عطا یدو د مالککنم  نمی یريو احسان تعب یکیگفت خواب تو را جزء به ناو را پس خوابگزار  

 یو ب یشو یم ازین یست و به سبب او بیکه بنده ن یخور یبرم یا کرد پس خوابگزار گفت به بنده
 و وارد بهشت یابی یم ماند و به برکت او از آتش نجات یم ی در خاندان تو باقنيروز بازپس تا یازین
  ماند. یم یاالبد به برکت او باق ادت اىلیاد خواهد بود و نام ویز تو فرزندان یشو یم

 نيشام بارزده عزم دمشق کرد پس چون به سرزم یدار او عزم سفر کرد و کاالیپس مالک به قصد د
  قت خواب خود شد.ی انداخته و منتظر ظهور حقنيبه زم یز نگاهیبه آسمان و ن ید نگاهیسکنعان ر

زد و  یا حهیاست پس ص ی تو و او پنجاه سال فاصله باقنيهات بیه: او را آواز داد که یبیپس سروش غ
  هوش شد.یب

 حالکرد  یم  شام سفرنيه السالم به سرزمیوسف علیدار یو نقل است که او هرسال دو بار به طمع د
  ش را دارد. یدارموالینگونه باشد پس چگونه است حال آنکس که طمع دیاگرلقاء مخلوق ا
  : ه السالم فرمودیبه داوود عل تعاىلینقل است خدا

  "ندیبر نگز یگریابد نگاهم دارد وبرمن دیابد و هرکس که مرا بیداوود هرکس که مرا طلب کند ب ی" ا 
ن یش ایست؟ فرمود جزاید چیآنکس که تو را قصد نما یا جزایبارخدا دیه السالم پرسیپس داوود عل 

  گذارم. یم دشید اوو وصالم را درصیاست که خانه ام را در ق
نهد بر بنده  ید که به حسن مال بر من منتیکنم پس شا نمی خود را رها یو گفت که هرگز آستان موال

است عطا  تعاىلیخواسنت است و بر خدا رفق با بندگان خود است و بر بنده تالش است و بر موىل
  کردن.

************  
را که  یگفت اگر تو نوجوان ی. پس چون پنجاه سال گذشت مالک به غالم خود بشرادامه داستان

دهم وهرکدام ازدخرتانم را  یم تو قرار یاز مال خود را برا یمیکنم و ن یم تو را آزاد یابیکنم ب یم طلب
  آورم. یم به عقدت در یکه بخواه

د که به دور یرا د ید و پرندگانی کنعان رسنيداد به سرزم یم ن وعده را به غالم خودیدر آن هنگام که ا
 یکنند و آنان در اصل فرشتگان یم که به دور خانه کعبه طواف یانیکردند مانند حاج یم چاه پرواز

ود. پس مالک گمان برد که آنها ه السالم فرستاده بیوسف علیاکرام  یآنان را برا تعاىلیبودند که خدا
  ۷٦د.یپرست یم پرنندگانند وندانست که فرشتگان هستند چرا که او کافربود و بت

 داشته باشد ین چاه خشک سرچشمه آبید که ایم شایبرکش ین چاه آبید از اییایپس کاروان را گفت ب
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از از اسرت و اسب که همراه کاروان بودند  یانیچهارپا یک شدند جملگیپس چون به چاه خشک نزد
  ده بودند.یه السالم را شنیوسف علی یش گرفتند چون بوی انداختند و راه چاه در پنيدند و بار بر زمیرم

رسد مگر آنکه آنچه  نمی خود طمع داشته باشد هرگز به وصال او یکه در قرب موال ینگونه کسیپس بد
   اندازد.نيا و آخرت دارد از دوش بر زمیدن یکه از دوست

گردد پس چگونه ممکن است تالش مؤمن در طلب  نمی عیک کافر درطلب مخلوق ضایتالش : هنکت
  ع گردد.یخود ضا یموال
  اتی شگفت اشار
  : کند نمی کند و چهار کار یم درحق بنده چهار کار تعاىلیخدا

  کند نمی کند و ستم یم به او عدل
  کند  نمی لیم کند وىل یم تفضل

  ترساند نمی بت خودیاز ه وىلکند  یم کیاو را به خود نزد 
  کند. نمی عیپاداش او را ضا بخشد وىل یم گناهانش را

**************  
و خادم خود مامال را به داخل چاه فرستاد و  یپس مالک فرود آمد و بنده خود بشر....ادامه داستان
  : دیفرما یم ه است کهین آیآن مصداق ا

  "فََأْدَلى َدْلَوُه  ": هيآ

  لوخود را انداختپس د: ترجمه
ه السالم فرود آمد و عرض کرد یوسف علیل بر یپس مامال دلوخود را به انتهاء چاه فرستاد پس جربائ

  ؛وسفی یآماده رفنت شو ا
  ؟ مقصدنيه السالم فرمود به کدامیوسف علی

  ؟ینه نظر کردیرا که در آ یآن روز یآور یم ادیا بیعرض کرد آ
  .یفرمود آر

  ؟یدیشیبا خود چه اند یآور یم ادیا بیعرض کرد آ 
  د.یم برآیتوانست از عهده بها نمی چکسیباخود گفتم اگر بنده بودم ه یفرمود آر

  .یابیمت خود را دریده تا تو بها و قیل عرض کرد امروز روز تو دمییجربا
*********  

  نفسش. یماند و نه برا یم یمتیاو قدروق یکند نه برا یم امیآن هنگام که نفس بنده ق
نگرد و نه  یم شماهای  یبه خوبنه  تعاىلیخدا: فرمود ه و آلهیالله عل یصل مرتبت یانکه حضرت ختمچن
 شما نظر یتهایشما ون یبه قلبها بلکهتان و نه به اموا لتان و نه به گفتارتان یچهرها ییبایبه ز
  د...یفرما یم

ن همان یا یبشر یمامال گفت استاده بود و یدر برابر مامال ا ید بشریچاه رس یپس چون دلو به باال
  م.یکرد یم است که پنجاه سال او را طلب ینوجوان
  ...در بشارت.فصل
  : دیفرما یم عقوب بشارت داد چنانکهیه السالم را به اسحاق و یم علیساره همسرابراه تعاىلیخدا
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  ۷۷"فَـَبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمن َورَاء ِإْسَحاَق يـَْعُقوَب : هيآ

  م.یعقوب مژده دادین زن را به اسحق و پس از اسحق به پس آ: ترجمه
  : دیفرما یم مان را به شفاعت بشارت داد چنانکهیو اهل ا

  ۷۸"َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوْا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد رَبِِّهْم  "

  .درست است یمان آوردند نزد پروردگارشان گامیو مژده ده آنان را که ا: ترجمه
  : ن را به بهشت بشارت داد پس فرمودیحدو مو

  ۷۹"الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقاُموا  "

  کردند  یستادگیاست پس ا تعاىلیکه گفتند پروردگار ما خدا یآنان: ترجمه
  .در عمل یعنیباشد  یم و منظور از استقاموا "فعالً"یعنی در گفتار  و منظوراز قالوا "قوالً"

  .باشد یم تفرداً و استقاموا تجرداً قالوا 
  ت است.یت و استقاموا به عبودیقالو به ربوب 
  ٨٠"تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة  "

  ندیآ یم فرشتگان فرود: ترجمه
  از طرف پروردگارشان 
   ۸۱"َأالَّ َتَخاُفوا  "

  دینرتس: ترجمه
  از مرگ  یعنی 
  ۸۲"َوَال َتْحَزنُوا  "

  دی نباشنيو اندوهگ: ترجمه
  تانیبخاطر کارها یعنی
  ۸۳"َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة  "

  و مژده باد شما را بر بهشت: ترجمه
  ه.یمرض یزندگ یعنی

  : دیفرما یم و منافقان را به عذاب دردناک بشارت داد آنجا که
  ۸٤"َبشِِّر اْلُمَناِفِقيَن بَِأنَّ َلُهْم َعَذابًا َألِيًما  "

  دردناک یرا به عذابمژده ده منافقان : ترجمه
ز آن را یدل انگ یگردند که بو یم کیشوند و آنقدر نزد یم ن شکل که ابتداء به سمت بهشت بردهیبد

کنند  یم تیاهل بهشت آماده فرموده از منزلت و کرامت رو یبرا تعاىلیاستشمام کرده و آنچه را که خدا
 شود پس چنان حسرت نمی آنان داده از آن همه نعمت به یا چ بهرهیشوند و ه یم سپس از بهشت دور

کنند پروردگارا اگر ما را به  یم نگونه حسرت نخورده است پس عرضیق ایاز خال یخورند که احد یم
  نه ما را آسانرت بود.یهر آ ینشان ده یکه آنچه را که به ما نشان داد یش از آنیپ یکرد یم اندرون آتش

د یدید و از من نرتسیدینه خواستم چرا که از مردمان ترسنگویا: دیفرما یم جل و جالله تعاىلیپس خدا 
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د پس یکرد یم خود را برمن آشکار ید و در خلوت معاصیدیکش یم درجلوت اعمالتان را به رخ مردم
  .چشانم یم امروز با حرام کردن ثواب برشما عذاب خود را به شما

  : م بشارت دادیو کافران را به عذاب ال
  ۸٥"َكَفُروْا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم َوَبشِِّر الَِّذيَن   "

  دردناک یرا که کافر شدند به عذاب یو مژده ده کسان: ترجمه
  : ت مژده داد آنجا که فرمودیو گوش فرادهندگان را به هدا

  ۸٦" ُه فَـَبشِّْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَـَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّ  "

 یند آنان کسانريگ یم برن آن را یدهند پس بهرت یم پس مژده ده آنان را که به سخن گوش فرا: ترجمه
  ت فرموده است.یآنان را هدا تعاىلیهستند که خدا

  گردد یم شود و ثواب نازل شده آشکار یم گردد و امر راست یم پس به گوش دادن شرع استوار
  : دیفرما یم در وصف اهل آتش

  ۸۷"قَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِر وَ  "

  جستیم اکنون در میان دوزخ نبودیم می دادیم و از خرد بهره می و گویند اگر گوش فرا: ترجمه
  : ت مژده داد آنجا که فرمودیو ترسندگان را به امن

َناُهْم الَِّذيَن ِإذَ  ِتينَ َوَبشِِّر اْلُمْخبِ  " ا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما َأَصابـَُهْم َواْلُمِقيِمي الصََّالِة َوِممَّا َرَزقـْ
  ۸۸"يُنِفُقوَن 

ان بر یبایز شکیشان به لرزه افتد و نیاد خدا شود دلهایرا که چون  یآنانفروتنان را و مژده ده : ترجمه
  م.یکرد یز اهل نماز و بخشندگان از آنچه برآنان روزیو ن دیآ یم شیآنچه برآنان پ

 و به آنچه که برآن تالش تعاىل به اونيقی یر معبود به افزونذکوجلت و خجلت را بهنگام  تعاىلیخدا
شوند  یم روزیاز کرم و جود که رکوع و سجود و انفاق از آنچه  ییکنند و حسن ادب در برپا یم

  د.یفرما یم فیتوص
ن جوان است پس یا یا بشریمژده داد را ه السالم یوسف علی یغالم خود بشربه نگونه یعر امالک بن ز
  ان مال التجاره خود پنهان ساخت.یان کاالها پنهان کن پس او را میاو را در م

بها پنهان سازد  یب یزهایان چیرا در م ییگرابها یاست که هر ش تعاىلیت خدان سنّید ایفرما یم میحک
م در یو عسل در زنبور و زر وس بریشم در کرمو ا غزال د در صدف و مشک دریردن مروارچون پنهان ک
  مان در قلب.یسنگ و ا

  نگرد و نه بر غزال  یم پس عطار بر مشک
  نگرد و نه به کرم می کرم ابریشم به ابریشمو صاحب 

  نگرد و نه بر صدف  یم دیو غواص به مروار
  به سنگ وصخره م دارد و نهینده زر نظر به زروسیو جو

  و صاحب زنبور نگاه به عسل دارد و نه به زنبور 
  د نه به قلب.یفرما یم مان نظریوحضرت رب جلَ جالله به ا

*********  
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  د یپنهان سازها  ان کاالیپس گفتند که او را در م
  : زپنهان فرمودیان پنج چیز را در میپنج چ تعاىلیدر خرب است که خدا

  پنجگانه  ینمازهاان یرا در م یصلوه الوسط
   یان اسماء الهیاسم اعظم را در م

  ان مؤمنانیاء را در میاول
  ان ساعات روز جمعه یساعت رجاء را در م
  ان شبهایشب قدر را در م
 از او فوت شود و بر همه اسماء مراقبت یکند مباد نماز وسط یم نمازها مراقبت یپس بنده در تمام

از آنان از جمله  یکیمؤمنان را حرمت دارد مبادا  یابد وتمامیر د آنکه اسم اعظم را دیکند به ام یم
از آن ساعات آن ساعت  یکیکند مبادا  نمی تیساعات روز جمعه معص یاءالله باشد و در تمامیاول
  از آن شبها شب قدر باشد. یکیدارد بلکه  یم اءیماه رمضان را اح یشبها یف باشد و تمامیشر

*********  
ن نحو پنهان ساختند. پس چون بامداد شد برادران یه السالم را بدیوسف علیپس ....ادامه داستان

دند خود را یه السالم را ندیوسف علیبر عادت هرروز بر سر چاه آمدند و به داخل آن نظر انداختند پس 
ندرون چاه ما را خرب شده که او به او نیز دند و گفتند ما را خرب شده که برده ما فرار کرده یبه کاروان رسان

م که یکن یادید چنان فریون نسازريان مال التجاره خود بیشده سپس خارج شده پس اگر او را از م
 د چنانیشن یم ه السالم که سخن آنان رایوسف علین حال ینماند در ا یتان باقهای تان در کالبدیروانها

م را از میان کاالها در چون یوسف علیه السالد پس یلرز یم د که برگ برشاخ درخت آنگونهیلرز یم
و گرنه تو را باز  یابی یم نجات یخودت اقرار کن یک شد و گفت اگر به بندگیهوداء به او نزدیآوردند 
  م.یرسان یم م و به قتلیريگ یم پس

من هستند و  یند آنان موالیگو یم نان راستیجماعت بازرگانان ا یه السالم فرمود ایوسف علیپس 
  ؟یافتیپس مالک او را گفت تو با کدام کلمه از چاه و از دست برادرانت نجات ستم ین یا من جزء بنده
ه کردم و مرده یدم و گریدارشدم و با آن شکفته شدم و خندیکه بدان درست شدم وب یا فرمود به کلمه

شدم و زنده شدم و جمع شدم وپراکنده شدم و قبض شدم و بسط شدم و راحت شدم و به رنج افتادم 
دنش دوستدارش یمار شدم و پنهان شدم و آشکار شدم از شنیو رقت کردم و سالم شدم و ب گرفتمخشم و

شدم پس چون دوستدارش شدم عاشقش شدم و چون عاشقش شدم هرگز با آن مخالفت نکردم و آن 
  الاله االالله محمدا رسول الله است. یگواه
ه السالم یوسف علی یگفت تو که هستنوشته شد سپس مالک به او  ین کلمات در تورات به زبان عربیو ا

  کرد. تعاىلیفرمود من بنده ام و اشاره به خدا
*********  

  ی... در بندگ.فصل
  : مختلف هستندهای  بندگان برگونه

  بندگان کرامت 
  : فرمود تعاىلیهستند چنانکه خدا تعاىلیو فرشتگاه خدا
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  ۸۹" ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ  "

  بنده رنج 
  : دیفرما یم تعاىلیالم بود چنانکه خداه السیوب علیکه حضرت ا

  ۹۰"نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب  "

  : دیفرما یم در وصف آنان تعاىلیو بندگان خدمت و آنان زهاد وعباد هستند چنانکه خدا
  ۹۱"فَـَبشِّْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَـَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه " 

  : هستند ه و آلهیالله عل ینان امت محمد صلو بندگان مغفرت و آ
  ۹۲"يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ  "

  : دیفرما یم و بندگان انابه چنانکه
  "۹۳ٍد مُِّنيبٍ ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليًَة لُِّكلِّ َعبْ  "

  : و بندگان رحمه
  ۹٤"نـَبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  "

  : دیفرما یم وبندگان قربت چنانکه
  ۹٥"ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال " 

  : دیفرما یم و بندگان مملوک چنانکه
  "۹٦َضَرَب الّلُه َمَثًال َعْبًدا مَّْمُلوًكا  "

  اشاره
د هرگز بر ید یم خود ید و اگر او را بر صورت واقعیه السالم را آنگونه که بود ندیوسف علیمالک 

دند و اگر آنچه که از یت او را ندريه السالم سیوسف علی سان برادران نيشد بهم نمی ید او راضیخر
 درش دوستکردند آنچه را که کردند و او را آنچنان که پ نمی دند هرگز باید یم حسن در او بود

ن بابت از محبت یآنان را در حجاب نگاه داشت و از ا تعاىلیخدا داشتند. وىل یم داشت دوست یم
ده است یگفتند چگونه پدر ما او را بر ما برگز یم شدند و یم پدرشان نسبت به برادر کوچکرت در شگفت

  م.یکه از نظر صورت ما از او بهرتیدر حال
  کند. نمی او را یخود را بشناسد هرگز نافرمان یاس اگر بنده گناهکار موالین قیبد
  

  شعر.....
 اال لــــه و انــــت تظهــــر حبــــه یتعصــــ

ـــــه ـــــک صـــــادقا ال طعن ـــــان حب  لوک
  

  
ــــــد یهــــــذا محــــــال فــــــ  عیالفعــــــال ب

ـــــــــذ ـــــــــب ل ـــــــــالمط حبیان المح  عی
  

  : ترجمه
این امری است محال ؟ کنی می و از دیگر سو محبت خود را بر او آشکارکنی  می اونافرمانی از سویی  

  که در عمل سابقه نداشته است
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(عشقت) را به تمسخر مگري و (بدان) که عاشق فرمانرب صاحب عشق  اگر در عشق خود راستگو هستی
  است
با شوهر خود بر درب مسجد توقف  یه در مسجد نشسته بود پس زنید بن محمد رحمه الله علیجن یروز

ن کار ید فرمود رخصت ایار کند پس جنیگر اختید یخواهد بر من زن یم خ همسر منیش یکرد و گفت ا
 پس زن گفت ريد فرمود خیگر بنگرد جنید یتواند در رخساره زن یم ا شوهر منید آیرا دارد پس زن پرس

 ییو بگو ینیزدم تا تو مرا بب یم نه روبنده خود را کناریگر روا بود هرآید یسنت در رخساره زنیاگر نگر
ه ید رحمه الله علی پس جنريا خیار کند یرا بر من اخت یگرید تواند یم که چون مرا دارد یا کسیکه آ
ه را یز بخانه بازگشت پس چون به هوش آمد از او حال قضی افتاد و زن ننيهوش برزمیو ب کرد یادیفر
ا که مرا با چشم یدر دن یاحد ید اگر روا بود برایفرما یم جبّارجل و جالله یدند پس فرمود خدایپرس

 یلیگر مید یست جزء من به کسیداشتم تا بداند که روا ن یم  خود و بنده ام را برنيب یسر بنگرد حجابها
  داشته باشد

************  
  د؟یفروش یم ن غالم را به چندیپس مالک برادران را گفت که اادامه داستان.....

  خری او را با عیوبش؟ می آیا: گفتند
  ؟ستیبش چید عیپرس

  ندیب یم ن است و خواب دروغدروغز یپاسخ دادند او سارق فرار
  د؟یفروش یم وبش به چندیپس مالک آنان را گفت او را با ع 

م یمرا به بها یبرم کس نمی د گمانیشیاند یم ست و با خودینگر یم ه السالم به آنها و به اویوسف علیو 
  کنند. یم اد مطالبهیبخرد چرا که حتما آنان از او اموال ز

بود و  ینار دمشقید رم حال آنکه همراه او چهارصداه نداید درهم ساو بجز چن یپس مالک گفت برا
  ز گفته شده.یهزارو چهارصدن

ست ید هفتاد درهم بود و بیگو یم الله عنهما یکم گرفتند ابن عباس رض ییگفتند بده و از او درهمها
  درهم و چهارده درهم و هفت درهم هم گفته شده.

گردد ونه بر مدار  یم قائل شود چرا که کار بر مدار قلوب ییانفس خود به یآن که برا ین است سزایوا
  وجود.
به  یفروش یم ا بفروشد و گفته شده که آخرت خود چندیکه آخرتش را به دن ی است حال آنکسنينچنیو ا
 فرمان نينچنیرحمان تو را ا یا خدایآ !نیا به کار دیبر پا کننده دن یا ؟فیمان ضعیدارنده ا یت ایایدن

  نگونه فرود آمد؟یم ایقرآن کرا یداد 
  : دیفرما یم ه الرحمهیعل ۹۷بن معاذ ییحی

ـــــــــع دن ـــــــــابتمزینوق ـــــــــایدینیان  نن
ــــــه یقطــــــوب ــــــه رب ــــــر الل ــــــه اث  لعب

 المـــــرء یعلـــــ ایفـــــان ابقـــــت الـــــدن
 ایـــــوتعمـــــر فان یبقـــــیتخـــــرب مـــــا 

ـــه ـــاک حکمـــک بغت ـــل لکـــان واف  فه
 یوتنفضــ وهیــالح یبــان تفننــ یاترضــ

  

 بــــــــاق و ال مــــــــانوقع ننــــــــایفــــــــال د
ـــــــــد ـــــــــا  اهینوجـــــــــاد ب ـــــــــعیلم  توق

ــــــ ــــــا فل ــــــه منه ــــــا فات  ریبضــــــا سیفم
 فـــــــال ذاک موفـــــــور وال ذاک عـــــــامر

ــــ ــــب خ ــــم تکتس ــــا اىل اريول ــــه ض  ریالل
 وافــــــر اکیــــــمنقــــــوص ودن نــــــکیود
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  : ترجمه

  خواستیم می پس نه دینمان ماند و نه آنچه که ،می خواستیم دنیا را به زینت دینمان برگريیم
  ز شد آرزوهای دنیاییىل درا و ،خدایتعاىل استهای  پیشانی نشانههای  چني

  رسید نمی ضرری به کسی شد و نمی پس چیزی از آن کم ،ماند می و اگر دنیا برای کسی
پس تو نه نعمتی خواهی  کنی می کنی و آنچه را که رفتنی است آباد می آنچه را که ماندنی است خراب

  داشت نه آبادانیی
    توانی به خدای ضرری برسانی نمی س خرينداری وپ ،پس آیا تو زا سزد که مرگ تو را بی خرب دریابد

  ؟ آیا راضی هستی به اینکه زندگی را به پایان بری در رستاخیز دینت ناقص و دنیایت پر باشد
  .ابد من است ا عدد من و آخرت مدد من و موىلیگفت که دن درویشی

او نه  یشوند و برا یم وتاو ف زاو ا ین و موالیا و دیخود بفروشد دن یایکه آخرت خود را به دن یکس
   یثبات با ارزشهیچ ماندو نه  یم ایدن
  ۹۸"قَاُلوا تِْلَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرٌة  "

ه السالم در راه رفنت به کوه طور یعل یدم که حضرت موسیاز کتب د ید در بعضیگو یم ۹۹هبوهب بن من
  ؟ یالم سجده نکرده السیس تو را چه شد که برآدم علیابل یس برخورد پس فرمود ایبا ابل

محبت "او" کردم  یمانند تو باشم من ادعاو باز کنم خود خواستم ادعا کنم سپس نگاه  نمی عرض کرد
دم حال آنکه تو هم یخود بر گز ین سبب عقوبت را بر ادعای او سجده کنم بدريپس نخواستم به غ

مود برکوه بنگر اگر کوه خداوند به تو فر پس یدنش را کردیو هم درخواست د یمحبت او نمود یادعا
(نمی حال آنکه اگر  یستیداشت پس تو نگر یدن مرا خواهیخود استوار ماند تو هم تاب د یبر جا

  .یدید یم پروردگارت را یچشمانت را بسته بودگریستی و) 
  انند؟ین مردمان نزد تو کیس بدتریابل یفرمود ا السالم هیعل یسپس حضرت موس 
ش یایکه آخرت خود را به دن یبرکس یخود بفروشند پس وا یایرا به دنعرض کرد آنانکه آخرت خود  

  بفروشد
  ت یحکا
اجتماع  شهر آمدن سلطان در جامع ینارها برایو دها  ت شده که صرافان مصربه منظور وزن درهمیروا

  کردند
شدند  یم ونريندادند پس چون ب یزیاز آنان طلب نمود او را چدرهم م یبرخاست و ن یريپس فق

ر خاک پنهان کرد یسه را برداشته و در زی کرينار بود پس فقیگذاردند که در آن پانصد د یرا برجا یا سهیک
ا ینار در آن بود فراموش کرده ام آیسه ام را که پانصد دی من کريفق ید ایسه باز گشت پرسیچون صاحب ک
سه یو باز داد صاحب کون ساخت و به ارير خاک بیسه را از زیکفقري پس  یگفت آر یدیتو آن را ند

سه گفت تو یخواهم صاحب ک نمی  گفتريسه را گشود به پنجاه درهم به او عطا کرد پس فقیچون ک
گفت من امروز ريفق ؟یریپذ نمی نار راین پنجاه دیو اکنون ا یکرد یم طلب نیم درهمکه  یبود یهمان

ا بفروشم چرا که من امانت دار ین را به دنیبود و اکنون دوست ندارم د برای دنیایمآنچه طلب کردم 
 است که نينچنیو ا دست بمانمیز تهیرستاخ یفروشم که فردا نمی میاینم را به دنیسه تو بودم پس دیک
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  ش بفروشدیناین خود را به دیکه د یبرکس یند وایگو
***********  

  ادامه داستان...
  "َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة  ": هيآ 

  کم به چند درهم فروختند ییو او را فروختند به بها: جمهتر
  .ماند یم یکوچک و بزرگ باق یبرا یین رسوایو در آخرت آتش است وتا ابد ا ییا رسوایدروغ در دن

حال آنان را  تعاىلین حال خدایفروختند و توبه کردند با ارا ه السالم او یوسف علیگفته شده که برادران 
 زیکند و توبه ن یم خود یموال یکه نافرمان یبر کس یفرمود پس وا هه السالم قصیلعقوب عیامربش یبا پ
  .کند نمی
  "وََكانُوْا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن " : هيآ

  رغبتان بودند یو در آن از ب: ترجمه
رحمه  یبدست ذالنون مصر یده که جوانیت گردیدانستند روا نمی شناختند و قدرش را نمی چرا که او را

که ذالنون متوجه نبود پس  نار بر شاگردان ذالنون انفاق کرد در حاىلیست دیدو ه توبه کرد سپسیله علال
نار انفاق کردم تا بلکه یست دینزد دوستان گله کرد که من بر شاگردان ذالنون دو کرده جوان تازه توبه

  ده است.یاو متوجه نگرد مرا جزء شاگردان خود قراردهد وىل یو
ن را به بازار برب و بفروش که به وجه آن یداد و فرمود ا یرا طلب کرد و انگشرتش را بو یپس ذالنون و

 یچ کس حاضر نشد برایع اهل بازار عرضه کرد هیرا به بازار برد وبر جم یازمندم پس جوان انگشرتین
را نزد د انگشرت یخ پرسیخ باز گشت و قصه حال باز گفت شیپس به نزد ش شرتپرداخت کندیآن ده درهم ب

نشان دادم پس  کفش دوزهاو  دستکش دوزهاپاسخ داد آن را به پارچه فروشها بقالها  ؟یبرد یچه کسان
پس .گر داد پس گفت آن را به نزد جواهر فروشان بربید یرا از جوان گرفت و به شاگرد یانگشرت

 یز وجه انگشرتینخ یخ کرد شیم شینار فروخت و وجه آن را تقدیست دی کرد و آن را به دونيشاگرد چن
   باشد یم ید انگشرتیدر خرکفش دوزها را به جوان داد و فرمود معرفت تو در تصوف مانند معرفت 

شناختند و اگر او  نمی چند فروختند چرا که او را یه السالم او را بدراهمیوسف علین سان برادران یبد
مرا : ه السالم گفتیوسف علیر به برادران فروختند. آنگاه مالک بن زع نمی زینها  ناریشناختند به د یم را

 کردند پس نيز چنید آنان نیمت به من فروخته این جوان را به فالن قید که ایده یا به خط خود نوشته
 ه السالمیوسف علیان ردس چون کاروان آهنگ رفنت کرد برابش نهاد پیمالک مکتوب را گرفته در ج

م یداد نمی گر حرکتیبه شهر د یچ شهریاو را او را از ه وما د که فرار نکندیمحکم ببندرا گفتند که او 
  م ییگو یم به شما یخواهريخ ین را از رویو ما اريمگر با غل و زنج

  از برادر برگردانده و پشت به او کردند  یپس رو
  !غالم یست پس مالک او را گفت ایگر یه السالم به سختیوسف علیپس 

  ک یه السالم فرمود لبیوسف علی 
   یک درآیبه نزد ض کردعر

  ه السالم درمقابلش نشست.یوسف علیپس 
 ريدستانش را به گردنش زنج واز آهن ببست  یدیش را با قید آنگاه پایاز پشم پوشان یپس او را لباس
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  .کرد
  .است یمرد تاجر مرا باتو حاجت یا: ه السالم ندا در دادیوسف علیپس چون کاروان آهنگ رفنت کرد  

  ؟تسیعرض کرد آن چ
 گردم و آنان را نمی آنان باز یگر هرگز بسوینم چرا که دیانم را ببیگر آقایمرا رها کن تا بار د: فرمود
  .نمیب نمی

 نيچن حال آنکه آنان در حق تو یبنزد آنان رو یخواه یم چگونه وکممل یا: تاجر عرض کردپس مرد  
  .و چنان کردند

  .ر مرتبه خودش باشدکند که د یم هرکس آن: ه السالم فرمودیوسف علی 
ک صف آماده رفنت بودند پس یدر یه السالم به نزد برادران رفت آنان همگیوسف علیکه  یهنگام 

د به آنان فرمود خداوند به شما رحم کند گرچه شما به من یک آنان رسیه السالم به نزدیوسف علیچون 
اوند شما را حفظ کند گرچه شما د و خدیز کند گرچه شما خوارم کردید و خداوند شما را عزیرحم نکرد
ستند و یگر یز بسختیست و برادران نید پس گریم نکردیاریتان کند گرچه شما یارید و خداوند یمرا فروخت
نه تو را یمحبت او نبود هر آطمع در م و اگر ترس ما از پدر و یمانیم پشیوسف از آنچه کردی یگفتند ا

 م. یگرداند یم او باز یبسو
  :شعر

ــــوال الح ــــل ــــوال خشــــ اءی ــــارهیو ل الع
يـــا طـــالبني بثـــاري هـــذا ريـــق دمـــي

ــــ ــــتم بقتل ــــافظ یان ــــوا ح ــــه نيو کون ل
  

  
ــــار یلشــــددت مــــن جــــورکم وســــط  یبزن

ـــــــون ـــــــان یفقتلتم ـــــــار یف ـــــــدرکوا ث یت
یقــــــــــــد صــــــــــــارکم و الجارجــــــــــــار

  
  : ترجمه
  بستم یم انینه از ستم شما زنار به میهر آ ،نبود ییداشتم اگر ترس از رسوا نمی اگرشرم

  ابید (طعم ) خونم رایچگونه تا پس بکشید مرا  ،بخون من اکنون این پیمانه خون منای تشنگان 
  همراه ستمکار من کرد را انقدیر شم ،پس بکنید آنچه که بایدشما کمر به مرگ من بسته اید 

  ريذکر در تفس
  : دیفرما یم خطاب به ابراهیم علیه السالم تعاىلیخدا

  ۱۰۰" َفُخْذ َأْربـََعًة مَِّن الطَّْيرِ " 

ه السالم برخروس یم علیو کالغ را برگرفت پس ابراه یه السالم خروس طاووس مرغابیم علیپس ابراه
 یل خدا روزیخل یدگانت عرض کرد ایمؤذن سحر کجاست د یافت فرمود ایچشم  یرا ب ینظر کرد و

از آسمان  یدم بر سر راه افتاده عزم دانه کردم پس ناگاه سنگید یا به ذکر مشغول بودم ناگاه دانه
  برپشت چشمم فرود آمد.

است و نه  یکه بر او نه حساب یا شود بنگر برتس و بنگر بر پرنده یم که نمازش فوت یکس یپس ا
  !یکتاب

کجاست آن  !کالغ یا: افت پس فرمودیه السالم بر کالغ نظر افکند او را بدون بال یم علیآنگاه ابراه
  ؟ یبالت که با آن برپ



٤۳ 

 یهای دم که در آن جوجهیرس یانه گنجشکیگرسنه بودم به آش یل رحمن! روزیخل یا: پس عرض کرد
برتس و  تعاىلیز خداا !کالغ یگفت ا گنجشک را بخورم پسها  بود پس خواستم تا جوجه

ش را بخورم پس چون بال ستم گشودم که او های م ستم مکن پس خواستم او رابزنم و جوجههای برجوجه
 یکن یم گران ستمیکه بر د یکس ین بر بالم فروافتاد و آن را بشکست پس ااز آسما یرا بزنم ناگاه سنگ

  !یاست و نه کتاب یبنگر که بر اونه حساب یا برتس و برحذر باش وبر پرنده
 !یمرغاب ید ایافت پس پرسیانداخت و او را بدون منقار  یه السالم نظر بر مرغابیم علیآنگاه ابراه

  ؟یريکجاست منقارت که با آن دانه برگ
 یدم که در آن اردکیدر ساحل رس یا بودم پس به تابوتیدر در یروز!ل رحمنیخل یپس عرض کرد ا 

خوراک آنها فراهم آورده بود پس عزم کردم که کرمهارا بخورم  یکرم برا یفرتوت جوجه داشت مقدار
تو خود  فیو من ضع یهست یم ستم مکن تو قوهای برتس وبر جوجه تعاىلیاز خدا یمرغاب یپس گفت ا

ل کن پس چون منقار را به ظلم گشودم پس ناگاه تابوت واژگون شد ومنقار من یقوت خود تحص
  شکست.
 یبنگر که براو نه حساب یا ستم برتس وبرپرنده یاز شوم !یدار یم آنکه برهمنوع خود ستم روا یپس ا

  !یاست ونه کتاب
 !مرصع القباء یا: افت پس فرمودیدم  یبه السالم نگاه برطاووس افکند و اورا یم علیپس آنگاه ابراه

  ؟بتو عطا فرموده تعاىلیت که خداییبایملمع القاء! کجاست آن ز یوا
 آنهای  وهیکردم و از م یم ش به بار نشسته بود گردشهای وهیکه م یدر باغ !ل رحمنیخل یعرض کرد ا 
ان پرندگان یفتم درمباخود بزبان فخر گ یدم پس روزیرقص یم دم وینوش یم خوردم و از نهرش یم

  . انداختنيبر زم تعاىلیدم که خدای گفتم دم خود را دنيپس چون چن ؟باتر استی از من زنيکدام
تفاخر پس نظر کن برحال  یبرتس از شوم باىل یم و به خاندانت یا آنکه بر مال خود غره یپس ا 

  !یاست ونه کتاب یکه بر او نه حساب یا پرنده
د و پوست آنان را بکند و گوشتشان را تکه تکه کرد یلسالم آن پرندگان را سر بره ایم علیپس آنگاه ابراه
را بر چهار قسمت کرد و هر  یخت پس جملگیشان را بشکست پس گوشتها را در هم در آمیو استخوانها
ده شده و یدر یاز مغزو زبان جدا افتاده و پوستها یسرها یا: نهاد پس فرمود یکوه یکدام را باال

د یپس باشهلموابأذن الله  تعاىلید بفرمان خداییایشکسته شده ب یتکه شده و استخوانها یگوشتها
سالم  یست و او را با چشمانیه السالم برخروس نگریم علیپس ابراه تعاىلید بفرمان خدایآنگونه که بود

د و یسالم د نظر کرد منقار او را ید و بر مرغابیسالم د ییست و او را با بالهایز برکالغ نگریافت ونی
  با بود.یز یدم یست که دارایطاووس نگر
  ۱۰۱یناقص بودند پس تو آنان را کامل کرد ینان جملگیا ایه السالم عرض کرد با خدایم علیپس ابراه

   هستم "نيوبیوب معینده عی"من شو: فرمود تعاىلیخدا 
امرزد چنانکه یاو را ن تعاىلیه گردد خدارياز گناه بر او چ یمانیست که چون پشین یچ بنده گنهکاریه

  : دیفرما یم خود تعاىلیخدا
  ۱۰۲" أَنَُّه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَاَب ِمن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم  "

او  یخالص نمود و بسو تعاىلیخدا ی کرد و راست گفت وعملش را برانيقیمان آورد و یا یعنیو اصلح 
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ها و به طهارت آنچه که در آن یآن چه که درآن است از نجاست و آلودگ یزگیبه تالش در پاک تعاىل
آورد  مرا نزد تو محبتت: دیگو یم ز به شسنت لغزشها به قطرات اشک تقرب جست ویاست از دنس و ون

  گناهان مرا در مقابل تو قرار داد یو معرفت مرا به تو داللت کرد و خوار
  :شعر
ــــا ــــ ای ــــن ل  ريمنــــک المجــــىل سیم

 یفالـــــــذنب منـــــــ یفـــــــان عـــــــاقبتن
 انـــــــا عبـــــــد المقربکـــــــل ذنـــــــب
 ريبوصـــــلک مـــــن صـــــدورک اســـــتج
 یو عطفــــــک ارتجــــــاه قبــــــل مــــــوت

 یلنمــــول جســــم یدیســــ ایــــتفضــــل 
  

ـــــــتج  ـــــــذابک اس ـــــــن ع ـــــــوک م  ريبعف
ـــــ ـــــف عن ـــــد یوان تع ـــــه ج ـــــت ب  ریفان
 الصــــــمد والغفــــــور دویو انــــــت الســــــ

ــــــــ جــــــــودکريغ فمــــــــاىل  ريمجــــــــ ای
 ریارجــــــوا قــــــد یالــــــذ یوانــــــت علــــــ
 فقــــــــــــــد ظهــــــــــــــر یوانفاســــــــــــــ

  
  : ترجمه

  برم یم فرت به بخششت پناهیاز ک،ستین یزیآنکه مرا ازتوگر یا
   یتو به آن سزاوار یو اگر از من درگذر ،پس گناه از من است یفر کنیپس اگر مرا ک

  از آمرزندهین یآن بزرگ ب ییتو ،یهرگناه بنده معرتف به م آنمن
  وجز جود وبخشش تست مرا یهنده نپناه د یپس ا، آورم یم از راندنت به وصلت پناه

  ییدواران تواناید امیو تو بر(برآوردن) ام ،ش از مرگ من استید من به توجه تو به من پیام
  که نفسهایم به شماره افتاده است جسم من رحم کن یپروردگارا بر خستگ

ني و زیبا گوید که در شبی مهتابی در مکه بودم و در اطراف خانه کعبه که ناگاه صوتی غم ۱۰۳اصمعی
دیدم بسیار نیکو چهره با شمایلی ظریف که در او آثار  بگوشم رسید پس بجانب صدا رفتم پس جوانی

  نمایان بود. خري و نیکی چون الغری جسم
  : گفت می وبود او خود را به پوشش کعبه آویخته  

و تو پادشه همیشه  اند هناپدید گردیدها  و ستاره اند های آقا و ای موالی من اکنون چشمها در خواب رفت
  گريد و نه خواب؛ می را نه خستگی ربیدا

  ؛اند هبر آنها آویختها  گماشته و پرده هارا بسته و بر آن درها نگاهبانها  جملگی پادشاهان جهان اکنون در
  ؛و اکنون هر عاشقی با معشوق خود خلوت گزیده است

هستم در آستانت و نیازمندی خطا کار و وىل آستان تو بر گدایانت همچنان گشوده است و من گدایی 
  ؛بینوا که بر درگاهت ایستاده ام

  بنزد تو آمدم با امید به رحمتت و اینکه به من با لطف نظر کنی ای بخشنده ترین بخشایندگان؛
  : سپس چنني گفت

 الظّلــمیدعــاء المضــطّر فــ بیــمــن مجایــ
 و انتبهـــوا تیـــقـــد نـــام وفـــدک حـــول الب

 وســــرفذ رجــــوهیان کــــان جــــودک ال 
 یو مســــتند یو مــــوال یادعــــوک ربــــ

ــــت الغفــــور فجــــدىل ــــرِه ان ــــک مغف  من

ـــ  ـــو ای ــرّ و البل ـــع السّـــقم یکاشـــف الضـّ  م
ــــــجــــــودک  نيو عــــــ ــــــق ای ــــــنم ومی  ال ت
ـــــن  ـــــ جـــــودیفم ـــــ یعل ـــــالنّعم نيالعاصّ  ب

ــــائ ــــارحم بک ــــق الب یف ــــبح ــــرم تی  و الح
 بـــــــالجود و الکـــــــرم یاعـــــــف عنّـــــــو
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 بجـودک فضـل العفـو عـن شـرف هب ىل
  

 الحــــرم یق فــــالخلــــ هیــــمــــن اشــــار ال ایــــ
  

  : ترجمه
  و ای برطرف کننده سختی و درد و بال ،ای پاسخ دهنده بیچارگان در تاریکی ها

  و چشمان بخشش توای همیشه استوار هرگز بخواب نرفتمسافرانت در دور این خانه آرمیدند و بیدار شدند
  و کرم نیکی کندپس چه کسی بر گنه کاران با جود  ،اگر اسراف کاران را بر بخششت امیدی نباشد

  پس برگریه ام بحق این خانه و حرم رحمی بکن ،ای پشتیبانم خوانم ای خدایم و ای موالیم می تو را
  و با جود و کرم خود از من در گذر ،تو بخشنده ای پس از بخششت مرا جودی کن
  دکنن می در این حرم اشاره ای انکه مردمان به تو ،به بخشش از جودت و گذشتت مرا مشرف کن

  
سپس سر را باال روبه آسمان گرفته و گفت ای آقای من ای موالی من سپاس تو را و منت تو برمن  

است اگر تو را با علم و معرفت اطاعت کردم اگر تو را به جهل نادانی نافرمانی کرده ام پس حق تو 
  برگردن من است؛

دیدار جدم و نور چشمم و  گناهان مرا ببخش و،پس ای خدای من باقرار من به حقت و منتت بر من
  خانه کرمت بر من حرام مکن؛و حبیبت و برگزیده ات و پیامربت محمد علیه السالم را 

  : سپس چنني خواند
ـــــــــات ـــــــــال تی ـــــــــایرب العالمکی  ن

 یالهـــــ ایـــــقصـــــداً  کیـــــوجئـــــت ال
ـــــات ـــــوک  تی ـــــاب عف ـــــبب ـــــ ای  یاله

ــــــا ــــــال حقّ ــــــه ذواالفض ــــــت الل  فان
  

ـــــــــــوخّل  ـــــــــــق اجمع تی ـــــــــــایالخالئ  ن
 نایذنبانـــــــت مســـــــئول وملجـــــــاء مـــــــ

ــــــــ ــــــــایمع ایــــــــبفضــــــــلک  یلرتحمن  ن
ــــــــــت المــــــــــونس المتوحشــــــــــ  نایو ان

  
  : ترجمه

  و از تمامی خلق جملگی کناره گرفتم ،بسوی تو باز آمدم ای پروردگار جهانیان
  که تو فریادرس و پناه همه گناهکارانی ،و به قصد تو بسوی تو آمدم

  ای کمک کننده که مرا از فضل خودت رحمی کنی ،به درگاه بخششت آمدم ای خدای من
  و تویی مونس ترسندگان، پس تویی پروردگار دارای فضل

  سپس سر خود را باال رو به آسمان گرفت و گفت ای خدای من و ای آقای من و ای موالی من
  گردد مگر به یاد تو  نمی دنیا گوارا

  گردد مگر به گذشت تو نمی و آخرت بخوشی طی
  وگردند و مگر بندگی ت نمی و روزها به کام
  رسد مگر به خدمت تو نمی و روز به شب
  رسد مگر به مناجات تو نمی و شب به صبح
  گردند مگر به محبت تو نمی و قلبها پاکیزه
  گردد مگر به بخشش تو نمی و نعمت گوارا

  گردند مگر به تو ای بخشنده بخشاینده نمی و روزها و شبها پاک
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  : سپس ادامه داد
ما بر تو ضرری ندارند پس مرا عطا کن از آنچه که تو های  ند و بدیرسان نمی ما تو را سودیهای  نیکی

  ای کرم کننده از ما درگذر ؛رساند نمی رساند و ببخش بر ما آنچه که تو را ضرری نمی را سودی
  : آنگاه چنني خواند

 کــــل السّــــاعهیالمــــأمول فــــ هــــایاال ا
 یانـــت کاشـــف الکربتـــ یرجـــائ ایـــاال 

 یال اراه مبلغــــــــ لیــــــــقل یفــــــــزاد
ـــــــات ـــــــاح رد تی ـــــــال قب ـــــــباعم  هّی
ــــغر ــــوح بٌی ــــّل شــــکر دی ــــا یق  فانّم

ـــــ ـــــیوان اعط یاله ـــــ ین ـــــل رغبت  یقب
  

ـــــرفارحم شـــــکا کیـــــشـــــکوت ال   یتیالضّ
 یکلهـــا و اقـــض حـــاجت یذنـــوب فهـــب ىل
 یتیخلــــق جنــــا کجنــــا یالــــور یو مــــا فــــ

ــــــا ــــــائ نیف ــــــم ا یرج ــــــث ــــــافت نی  یمخ
ــــشــــکوت ال ــــل شــــکا کی ــــر فاقب  یتیالضَ

ــــــه  ــــــبتعح مــــــوىل ایــــــفتتمّ ــــــ لی  یراحت
  

  : ترجمه
  آورم پس بر من رحمی کن می م به تو شکایتهای از سختی ،ی منتهای آرزو در هر لحظها

  پس گناهان مرا جملگی بر من ببخش و کامم را روا کن ،من هستیهای  ای امید امید من تو بر طرف کننده غم
  یابم نمی و درمیان مردمان تبهکاری بدتر از خود ،بینم نمی توشه ام اندک است و برای آن ارزشی

  پس امیدم کجاست و آنگاه ترسم کجاست ،به درگاهت آمدم با کارهای ناشایست و مردود
  آورم پس شکایتم را بپذیر می برتو شکایتی ،بی کس و تنها سپاسم کم شد پس اگر

  پس ای موالی من تمام کن آن را به شتاب در راحت منخدایا اگر پیش از آنکه از تو بخواهم به عطاءکنی
  

کرد تا اینکه بیهوش شد و برزمني افتاد پس به او  می ید و او مرتب این ابیات را تکراراصمعی گو
نزدیک شدم دیدم او حضرت زین العابدین علی بن حسني بن علی رضی الله عنهم است پس سر او را 
در میان انگشتانم گرفتم و از روی دلسوزی بر او گریستم ناگاه قطره اشکی بر صورتش افتاد چشمانش 

  را گشود پس فرمود چه کسی مرا از ذکر موالیم بازداشت؟ 
  ؟عرض کردم اصمعی هستم موالی من این گریه و این مویه برای چیست

  :مگر نه اینکه شما از اهل بیت نبوت و معدن رسالت هستید و مگر خدایتعاىل نفرموده 
  ۱۰٤"؟بَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل الْ  " 

و فرمود ای اصمعی هیهات هیهات خدایتعاىل بهشت را آفرید برای آن کسی  پس راست شد و نشست
که او تعاىل را اطاعت کند اگر چه غالمی حبشی باشد و دوزخ را آفرید برای آن کسی که نافرمانی 

  : ده ای خدایتعاىل فرموداوتعاىل کند اگر چه پادشاهی قریشی باشد آیا نشنی
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساءُلونَ   َوَمْن  َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَال أَنَساَب بـَيـْ

  ۱۰٥" تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحون َخاِلُدونَ  َخفَّْت َمَوازِيُنُه َفُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِفي َجَهنَّمَ 

  
  اصمعی گوید پس او را به همان حال وداع گفتم.
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  ه السالم در راه مصر یوسف علی: فصل چهارم 
ستند یدا گریمان گشته و شدیه السالم از آنچه که درحق برادر کرده بودند سخت پشیوسف علیبرادران 
 مانیتش ازجرم خود پشريمنافق بعلت فساد س گردد وىل یم مانیخود پش یمؤمن بر بدچرا که 

   .گردد نمی
م یو او را تسل ش را محکم ببستیه السالم به سمت مالک باز گشت مالک دست وپایوسف علیچون 
  اه نمود و او را گفت بر تو باد موظبت از او.یح سیفل
ز تو را وا یاکنون چه چ یسال از شام کنعان بازگشت نمودپنجاه  یسرور من شما ط: فلیح او را گفت 

  در حاىل که او اینگونه ضعیف و ناتوان است؟ ؟ی کنري در زنجنين چنیداشت که او را ا
مقام چنان وصف کرد که  ین تفکرم که خوابگزار صفت او را از بزرگیز در ایومن ن یمالک گفت بل 

د یارز نمی شینار بیک دانه جو که چند دیبه اندازه  ییمن او را با طال وىل .کند یم انريعقل را ح
  دگان پنهان بود.ید و خوشحال بود که بعلم خود از دیشن یم ه السالمیوسف علی .دمیخر

ه یعقوب علی: دو کس د مگریگه نگردآه السالم یوسف علیبر صفت و حسن  یو گفته شده که احد 
   .و حالش را از کف بداد ییبایکه مال و زخا یخود را از دست داد و زل یینایالسالم که ب

   دیند الله عنه یق رضیجز صد یه و آله را کسیالله عل یصل یو مصطف 
  د. یوشع بن نون ندیجز  یه السالم کسیعل یو موس
  د.یجز شمعون ند یه السالم را کسیعل یسیو ع

   ۱۰٦.دیرس که راحیل در آنجا مدفون بود کاروان به محلید یمه رسیپس چون شب به ن 
  : و گفت  آغازیدسنتیانداخت و گرگور مادر خود را از باالی شرت برپس یوسف علیه السالم 

  .انداختند یی من و پدرم جدانيمادر! ب یا
  !یداد یم ه ترحم سریبر من گر یدید یم اگر مرا !مادر یا 
  دند یم را کشیمرا زدند پا مادر! یا 
  د و قصد کشتنم نمودندز کردنیشان را تیم کاردهایمادر! بر گلو یا
  مرا مانند بردگان فروختند !مادر یا 
  ا بر فرزندت پس از تو گذشت یل! سرت را بلند کن و نظر کن بر من و برآنچه از بالیراح یمادر! ا یا 
 یآورد یم نه بر من رحمیسنم چه بر من گذشت از هول هر آ یبا کم یدید یم اگر !لیراح یا !مادر یا
  .یستیگر یم و
م کردند و چگونه رياهن از تنم در آودند و در بند و زنجريچگونه پ یدید یم کاش !لیراح یمادر! ا یا 
نواختند و چگونه با لگد  یلیکه وتنها در چاهم انداختند و چگونه مرا سنگ زدند و بر صورتم سی

ونه ام دادند و چگ یخوراک گرسنگ یذیو بر لذ یآب تشتنگ یبرشکمم و پشتم زدند چگونه بر خنک
 من و آن نيدند و بر من رحم نکردند و بیدر گرما راهم بردند و از خداوند عزّ و جّل در کارمن نرتس

 بر من بپوشاندند و آنچنان مرا نيانداختند و با آهن مرا ببستند ولباس پشم یی جدانيف غمگیمرد ضعريپ
  .برند یم ن شهر به آن شهریان را از اريبرشرت بردند که اس

 ده شد کهیشن ییاز گور برخاست و صدا یا د ناگاه نالهیگواز اندکی از پی وی آمدبود که پس ح یفل
  وه دلم!یم یوا !فرزندم یوا !نور چشمم یوا: گفت یم

 افتاد پس چون نيد بلکه سجده کنان برزمیح گوی افتاد فلنيهوش بر زمیب ه السالمیوسف علیپس 
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ست یسر نیم تعاىلی کن که صرب تو جز به خداگفت صرب یم ده شد کهیاز پشت سرش شن ییبرخاست صدا
.  

غالم فرار  !آقا یاد برآورد ایفر دیبر پشت شرت ندرا ه السالم یوسف علیو نظر کرد ابتدا ح ید چون فلیگو
 ید که بسویه السالم را دیوسف علیتا  اه بازگشتیح سیکرد و گفت تا کاروان در محل توقف کند پس فل

ما سخن آنان را  وىل یهست یصاحبان تو بما گفته بودند که تو دزد و فرار :د پس بانگ برآوردیآ یم او
  که آنان گفتند. یم تا اکنون که تو همان کردیرفته بودینپذ

بمانم ولکن شما بر قرب مادم  یخواستم جا نمی سوگند که تعاىلیبه خدا: ه السالم فرمودیوسف علیپس 
او را  هادم. پس مرد سیاه بر او خشم گرفتر قرب مادرم افتخود را ندانستم تا آن که ب د پس حالیگذر کرد
برخاک افتاد وعرض  تعاىلیخدا ید بلکه سجده کنان برای کشنيش را گرفته از صورت بر زمیبزد و پا

  .تو نکردند ینزد تو آمدم بحق پدارنم مرا ببخش که آنان هرگز نافرمان یمعبودا! اگر بخوار: کرد
  نکته

چ یه تعاىلی او و خدانيد که بیمظلوم برتس یاز دعا: فرمود ه و آلهیالله عل یصل یامرب مصطفیحضرت پ
 ینم اگرچه پس از مدتیب یم د تو رایفرما یم تعاىلید پروردگارا! خدایگو یم ست چون مظلومین یحجاب

 کنم گفته شده و چون مظلوم پروردگارا یم یارینم تو را یب یم تو را یگر بجایت دیباشد و در روا
   تو و ظالم حکم نکنم بر تو ظالم باشم.نيک! اگر من بیلب: دیفرما یم تعاىلید خدایوگ یم

  رود. یم باال یم در چشم بهم زدنیتیمظلوم و  یودعا
  افته است و ستمگر هالک شده است.یشده و ستمگر دور افتاده است مظلوم نجات  یاریمظلوم 

 ند پس عرضیب نمی درآن یزیش چیهایکیند از نده یم ز نامه اعمالش رایچون به ستمگر در روز رستاخ 
  ؟م کجاستیهایکیا نیکند با خدا یم
   یشان ستم کردینوشتم که به ا یتو را به نامه آنان یهایکید نیفرما یم تعاىلیپس خدا 

   رفته است.نيتو در برابر ستمت به مردم از ب یهایکین: دیفرما یم تعاىلیگر آمده که خدایت دیو در روا
  .تمگر از دست مظلومبر س یوا

 نيفرما ب یکند داور یم عرض تعاىلیند مظلوم به خداريگ یم وزندان و آتش قرار یفردا که در دادگاه اله
 من و آنکه برمن ستم کرد.

تگرگ های  اه آشکار شد که از آن دانهیس ی دعا کرد ابرنينچنیه السالم ایوسف علیپس چون ادامه...
 کردند پس مالک ندا در نيقیش ید تا آنکه اهل کاروان بر هالک خویبار یم به اندازه تخم شرت مرغ

ن هنگام ید در ایتوبه نما تعاىلیش از هالک بدرگاه باریهست پ یان شما گنهکاریقوم اگر درم یداد ا
او لبان و  و چنان کردم نيچن یمردسیاه گفت من گنهکارم مالک گفت چگونه گفت که با غالم عربان

د بنزد ین را بشنیاه آشکار شد مالک چون این هنگام ابر سیرا گفت ودر ا یکلمات خود را حرکت داد و
  : امد و عرض کردیه السالم بیوسف علی
  ؟هست ی تو و پرودگار آسمان قرابتنيکه ب یبر یم ا گمانیآ !پسر یا
  یفرمود آر 
  بفرما. یعرض کرد پس بر ما رحم 
ابر به دو پاره شد بارش  تعاىلیخدا یوريراند به ن بزبان یفرمود و سخنان یه السالم تبسمیوسف علی 

  دیان گردید نمایستاد و خورشیز اتگرگ با
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بگذارم پس  ین حال باقیست تو را در ایبردم روا ن یپ تعاىلیپس مالک عرض کرد به مقام تو نزد خدا 
ه یوسف علیسر  د و اهل خود را امر کرد که از پشتیکو پوشانی او را بگشود و براو جامه نريبند و زنج

  .ندرينگ یشیالسالم گام بردارند و براو پ
را همانند  ییاحتجاج کرده بتها یبلسان وارد شد اهل آن شهر برو ه السالم به شهریوسف علیچون 

که ۱۰۷ه السالم به بابلس یوسف علیچهره او بساختند و آن بتها را تا هزار سال پرستش کردند پس 
دند چه یفتاد پرسیه السالم بیوسف علیدگانشان بر رخساره ین دمردمش بت پرست بودند درون شد چو

نگونه یکه تو را ا یم به کسیمان آوردیعرض کردند ا تعاىلیده است فرمود خداینگونه آفریتو را ا یکس
  کردند. یرو تعاىلیده پس همه بتان بشکستند و به پرستش خدایآفر

دند و کافرشدند پاک است آن یگر او را دید یمان آوردند و قومیدند و ایاو را د یقوم !شگفتا
  ه عربت قرار داد.یگر مایقوم د یه فتنه و برایما یقوم یگانه را برای یا که چهره یا نندهیآفر

************  
کو ین یکه به رو یبا عبادت است و کسیفرمود نگاه عربت به چهره ز ه و آلهیالله عل یامرب صلیحضرت پ

  .بزرگ است ی دونگاه فرقنيار گناه نوشته شود تا بندگان بدانند که ببه شهوت بنگرد بر او چهل هز
در طواف خانه  یان ننگرم روزیبا رویکه هرگز در ز عهد کرده بودم تعاىلید با خدایکان گویاز ن یکی

ن هنگام یش در شگفت شدم در اییبایافتاد پس درنگ کردم و از ز یبارویز یده ام بر زنیخدا ناگاه د
" چون بعربت نگاه : ان شد که در آن نوشته بودینما یا دگانم نوشتهیفرود آمد و در برابر د یرياز آسمان ت

  م". یزد یم یدیو پل ی زشتريتو را به ت یستینگر یم نه اگر به شهوتیم هرآی ادب زدريتو را به ت یکرد
آن شهر ريام دیرس ۱۰۹ ه السالم به دروازه شهر قدسیوسف علیوارد شده که چون  ۱۰۸ی سجستانريدر تفس

سته است فردا او ید شایآ یم تو ینت به سویدر سرزم ن مردمیدهد که بهرت یم ندا ید که کسیدرخواب د
 از خواب ريپس چون ام .ید انجام دهیفرما یم و آنچه را که یساز یهمانیاو م یو برا ییرا خوشآمد گو

د یاروان رفت و از آنان پرسبرپا گردد و خود به خوشآمد اهل ک یبزرگ یهمانیبرخاست فرمود تا م
د که یشی در شگفت شد و با خود اندريمالک را نشان دادند ام ؟دین کاروان هستی شما بزرگ انيکدام

 در ريم هنوز امید و تا کنون به من امر نشده بود که او را خوشآمد گویآ یمبه شهر ما  دوبار ن مرد ساىلیا
 یبود که برا یفرشتگان الهاز  یا د آمد و او فرشتهاز آسمان فرو یشه بود که ناگاه سوارین اندیا

ز آمده بودند و درخرب است که یگر نیکصد فرشته دیه السالم آمده بود و بهمراه او یوسف علیمحافظت 
 تعاىلیا به فرمان خدایرا از آفات و بال یاست که و یست مگر آنکه او را محافظانین یچ مؤمنیه

  : دیفرما یم است که وتعاىلش ایلش فرمایکنند ودل یم محافظت
  ۱۱۰" َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن بـَْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظونَُه ِمْن َأْمِر الّلِه "

 ین فرشته همراهید و او را اینما یم ا و آفات حفظیباشد که او را از بال یم که منظور به امر الله 
چ یه السالم زاده شد و هیوسف علیست که با ا یباشد بصورت غزال و او جن ید و آن جنینما یم

کند چون سفر کند با او سفر کند  یشه همراهیزاده شود که او را هم یست مگر آنکه با او جنین یانسان
ابد وچون بخواب رود از او محافظت یابد او هم شفاء یمار شود و چون شفاء یمار شود با او بیوچون ب

  دريد او هم بمريد و چون بمینما
  ؟یستید توكیپرسو امري از او ك شد ینزدامري  سوار بهپس 
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  .فرمان دادم انم كه درخواب تورا به استقبالگفت من هم
  .باشد می ن پسریا یافتیآن كه درخواب به استقبال او فرمان  پس سوار به اوگفت

ه یعل وسفیداخل شدند چون نوبت به  یپس اهل قافله را فرمان داد قبل از پسر وارد شوند پس همگ 
 در شگفت شد ريام .یافتیفرمود من آنم كه تو به استقبالش فرمان  ؟تو یستیعرض كرد ك.دیالسالم رس

  نگونه خرب داد؟ید كه تورا ایوپرس
  فرمود همانكه تورا به استقبال من امر فرمود.

  .انجام دهم ییافته ام تا آنچه را كه تو فرمای عرض كرد فرمان ريام
  .یابیتا از آتش نجات  یدر شهر قدس هرگز بتان را نرپست دهم تا یم انتمفرمود فر

دهم  یم یبت من برتو سجده كرد ومن گواه یكه داخل شد یرفتم چراهنگامیعرض كرد فرمانت را پذ
 .یان هستیكه توازراستگو

ـــوســـف علی ـــنی ـــود پروردگـــار م ـــ ه الســـالم فرم ـــد آنچـــه را كـــه خواهـــد وآنچـــه را كـــه اراده  یم كن
  تواناست. یارزوهركیدوبرهرچیفرما
ه السالم توقف یلوسف عیدند پس یه السالم سرگرم گفت وگو بود كه به درب ورود رسیوسف علیبا  امري

ن همه یش اید عرض كرد خانه من گنجایشمار د یب یبه پشت سر نظرانداخت سپاه امريفرمود چون 
  .ستمینان نی خوراك انيراندارد ومن قادر به تام یسپاه

خورند  نمی یزیباشند چ یم تعاىلیان خداینان سپاهیملك ا یزد وفرمود ا یبخنده السالم لیوسف علی
  باشد. یم لیح وشرابشان تهلیآشامند خوراكشان تسب یونم

  .انندینان كیعرض كرد ا
 یاز بزرگ امريمن فرستاده است پس  ینگهبانكمك و یبرا تعاىلیهستند كه خدا ینان فرشتگانیفرمود ا

  ر شگفت شد.ه السالم دیوسف علیشان 
كرد آنگاه قطعه قطعه  یحركتپس بر او سجده كرد  نخست ه السالم ازدرب گذر كرد بتیوسف علیچون 
  شد.
خته یبرنج آم یا الهیب داد وفرمود پیترت یبزرگ یمان آورد مهمانیا تعاىلید به خدای دني چون چنريام
اله را به نفر بعد یاز آن برداشته پ یا ه السالم لقمهیوسف علیه السالم نهادند پس یوسف علیبنزد ريباش

 شدند و ريس یاله خوردند تا همگیاهل قافله آنچنان از آن پ یز تمامیاز آن خورد و ن یا ز لقمهیداد او ن
  .از آن غذا كم نشد یزیه السالم چیوسف علیبه بركت 
 گفت رينده است ام شماست گفتند نه او برياو بزرگ و ام قوم ید ندا در داد كه اینگونه دی اريچون ام
مالك اگر چنان  ی روبه مالك كرد و گفت اريقوم اشاره به مالك كردند پس ام ؟شما یست آقایپس ك
  .شه آقا از بنده بهرت استیشما چه خواهد ظاهر شد.چرا كه هم ید پس از آقایبرآ یا از بنده یا معجزه

  است. ش بهرتین بنده از آقاین سخن در شگفت شد وپاسخ داد ایمالك از ا
  ش بهرت باشد؟یتواند از آقا یم یا د چگونه بندهی پرسريام

  ش بهرت است.یاست كه ازآقا یا ن بندهیا گر پاسخ داد وىلیمالك بار د
 گوش وهوش را از او گرفت تا آنگونه كه تعاىلینداد پس خدا یپس آنگاه سخن را نا تمام گذارد وپاسخ

ه یوسف علی او و ني گذشت برين رو بر دل امیازاه السالم حكم نكند یوسف علیخواهد در حق  یم
  .خواهد افتاد ییالسالم جدا
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 ید بی شهرقدس رسريازشهرخارج شد چون خرب به ام یپنهانبهمراهی کاروانش مالك  شب هنگام
ان به یچون چشم سپاه .ه السالم حركت كردیوسف علیبه قصد گرفنت  یبا دوازده هزار سپاه یمعطل

نگاه  ینیري فرو افتاد واز شنينماند مگر آنكه برزم یبرپشت اسبها باق یتاد احده السالم افیوسف علی
  بسر برد. یهوشیه السالم سه روز و سه شب را در بیوسف علی

  از دسرتس آنان خارج شد. تا آنكه مالك بن زعر
 یخلق تعاىلیخدا یشه كرد كه براستیه السالم باخود اندیوسف علیدند یرس ۱۱۱سیپس چون به شهر عر

ه ريست چون وارد شهر شوم همه نگاهها در من خیه من نیچ كس شبیده است و هیافریبا تر ازمن نیز
  خواهد شد.

او  ییبایچكس متوجه زید وهیباتر از خود دیپس چون وارد شهرشدند همه را مانند خود بلكه ز
و در ملك من ست و مانند تیكه مانند تو در ملك من ن یوسف توهم كردی ید كه ایشن ییپس ندا.نشد
  ار است. یق بسیخال
را كرد  دار او تعاىلیاز باپرورگارش طلب دیه السالم به هنگام راز ونیعل ینگونه بود كه چون موسیا

 یفرمود تااوتوجه یوح تعاىلیباشد پس خدا یم گمان برد كه تنها اودرحال مناجات با پروردگار خود
ك یده وهرید كه چون اولباس پوشید مانند خود دد چون نظر كرد هزارهزار مریبه راست وچپ خود نما

ك سر داده بودند.پس ندا در یال یرب ارن یاو دردست داشتند وهمچون او ندا یمانند عصا ییعصا
  م؟ یندار یكه ماجزتومشتاق یگمان برد ایآ یموس یداده شدكه ا

ز آنچه كه برقلبش نهاد وا تعاىلیر آمد وسر به سجده خدایه السالم از اسب بزیوسف علیپس : دیگو
  "وسف اكنون سر برداری یكه ا ": شد داده گذشته بود توبه كرد پس ندا در

ه السالم بعد از آنكه توبه كرد دگرگون شد پس چون سر برداشت در چشم مردمان یوسف علی حالِ 
  .او آوردند یسو یرو یمقرب جلوه گر شد پس جملگ یا همچون فرشته

بود  یمهتاب یبه قصد طواف خانه خدا از منزل خارج شد وآن شب ۱۱۲م ادهم یابراه ینقل است كه شب
در  یافتم چون پایرا راحت درطواف  ید كه شبیشیافت با خود اندی د آنرا خاىلیچون به خانه خدا رس

 یچ شبیكردند درشگفت شد كه ه یم د كه طواف خانه خدا رایطواف نهاد هفتاد هزار طواف كننده د
ا یبه او كرد و گفت " یازبزرگان آن گروه توجه یكیده بودم پس یف كننده ندن خلق طوایمانند امشب ا

طمع كنندگان  یپس تمام یا در آنچه تو طمع كرده اند هطالبان خلوتند طمع كرد ینان جملگیم ایابراه
  ."اند هدیجمع گرد

******  
  ندا در داد. ید منادیه السالم به دروازه مصر رسیوسف علیچون  

 آشكار شد ريچ كجا بارسفر نبستم مگر انكه خیامدم وهیچ كجا فرود نیر گفت در هپس مالك بن زع
 او سالم شام بر ح فرشتگان همراه او را كه هر صبح ویدم تسبیشن یه السالم ومیوسف علیم به بركت یبرا
او كرد با  یم ه انداخته بود چون حركتیرا كه بر او سا یدیسر او ابر سف یدم باالید یم كردند و یم

  كرد. یم فرمود با او توقفیكرد و چون توقف م یم حركت
  : ه السالم عرض كردیوسف علیپس مالك بن زعر به 

 یمن فرزند پسر یچراكه برا یم بخوانیرا برا تعاىلیغالم از كار تو در شگفتم دوست دارم خدا ی"ا
  " .ست ومن فقط فرزند دخرت دارمین
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  پسر به اوعطا فرمود. گانهدودوازده  تعاىلیدارد پس خاو دعا ك یه السالم برایوسف علی
ه السالم را بنزد خود خواند وعرض یوسف علیدند مالك یمصررس ك منزىلیل در یپس چون به رود ن

ر وسر بدنت آاهن وجامه ازتن بدر ريز پیم برخیده اینجا مصر است و ما به مقصد رسیوسف ای یكرد ا
ه السالم جامه ازتن بدر كرده ودرآب یوسف علیشود. پس  راه از تنت بدر یتا غبار سفر وسخت یرابشو
 تعاىلیش كردند پس خدایبایل فرورفت پس دو مار برپشت او برامدند واوراشستشو دادند و زیرود ن
ه یوسف علید در برابرش به سجده افتاد پس یفزود وچون مالك او را دیاو ب ییباین برابر بر زیچند

  باشد. یم تعاىلیخدا یفقط برا  مكن كه سجدهنيالسالم فرمود چن
ر بسته شده بود یانش با حریاقوت كه میانباشته از گوهر و از طال بر سر او نهاد یان روز مالك تاج یفردا
اقوت بر دستانش یاز گوهر و یهای ز دسبندیده بود ونیاز گوهر پوش ید كه سر تا پایبر او پوشان یولباس

  د.یبنشان یبرماده شرتار داده و ینت بسینگونه اورا زیكردوبد
دا بود ینده آن ناپیده شد كه گویشن یینگونه به دروازه مصر وارد شد صدایه السالم بدیوسف علیچون 
ند مگر انكه یب نمی چكس اورایشما آمده است كه ه یبسو یاهل مصر جوان یكرد ا یم ادیوفر

د او را و یرگردد پس طلب كنكند مگر آنكه شادمان ورستگا نمی او ینگاه در رو یسعادتمند شود وكس
  .دشیببن

  د.ییده شد بر آنان داخل شد سپس ندا در داده شد كه اورادر منزل مالك بن زعر بجوین نداشنیچون ا
  

  اشاره 
  .یز مواضعیذلت ن یاست وبرا یعزت مواضع یبرا

 باشد آنجا كه اوتعاىل یم زهنگام مرگیه السالم در مصر بود وعزت مؤمن نیوسف علیموضع عزت 
 : دیفرما یم
  ۱۱۳" .يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً "  

  ك شودیانزدیخروجش ازدن ش رودیموال یچون مؤمن به سو 
ل یعل یند فالنیپس گو یت پزشك آورند و تو سالم هستیربا            پس چون خروج تو از دنیا نزدیک شود 

  .شد
  ؟دوست توهست یا از مردمان كسیبه دارو هست وآ یتو راه یا برایپس آ

  چاره سازكارتوهست؟ یبیچ طبیا هیوآ 
د یتو جمع كنند وهرآنچه را كه بدان ام یتو بخوانند وهمه داروها را برا یپس همه پزشكان را برا

اجتماشان جز  یت و تمامیماریداروها جز بر ب ینها جزبر دردت و تمامیا یتو دارند وتمام یبرا ینجات
  د.یفزاین درد و رنجتبر
  .اموالش را حساب كرد یدایت كرد وپنهان و پیوص یند فالنیوگو یانه باشیپس تو در م 

گانش یشناسدوباهمسا نمی از برادرانش را یبند آمده است وكس یندزبان فالنیوگو یانه باشیوتودرم
وسالم اوراپاسخ  ییبااوسخن بگو یاست و تونتوان ینن برادرت فالیند اید پس به تو گویگو نمی سخن
  .ییگو

  ؟كالم ییوتوانا ینیريزبان وكجاست آن ش یزیپس كجاست آن فصاحت وآن ت
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ع دوستان یش ملحق واز جمیا رفت وبه موالیوگفته شود كه فالن بن فالن ازدن یانه باشیتو در م پس 
  . منقطع شد

  :شعر 
ـــدن  یامــــتیوقامـــت قایخرجـــت مـــن ال

 واريوصـــــ یحفـــــرقرب یوعجـــــل اهلـــــ
 یمــالـــــــــــ قتــــــسمونی اثريذوالمـــــ

  

 یالحــــــاملون جنازتـــــــــــ نقــــــلیغــــــدا  
ــــــیوتعج یخروجــــــ ــــــال یل ــــــ هی  یكرامت

ـــــــیجنا مــــــن مــــــاىل قضــــــونیو ال   یت
  

  : ترجمه 
  کنند. می فردا جنازه ام بر روی دست حمل ،از دینا رفتم و قیامتم فرارسید 

  پس تنها ارزشم شتاب به سوی گور باشد، دن گورمپس شتاب کنند نزدیکانم به کن
  م نکنندهای و ذره ای از آن را صرف جربان بدی ،ت کنندسمقمرياث خواران مالم را 

  
******  

قرار از همه  .دندیرسها  وهیو درختان به رقص درآمده م یچون به شهر وارد شدند پرندگان به آوازه خوان
  د.یاشامینخورد ن یزیدن او چید یاز اهل مصر به هوا كیچیبرفت و آثار همه جا آشكار شد وه

  
  اشاره

  م است.یخود عظ یاق آنان به موالیخود مشتاقند واشت یعارفان به موال
باشند پس چگونه خواهد بود  یم مشتاق نينچنیخود ا یبت به موالیدر خرب است كه عارفان چون درغ

  نظركنند. به اوتعاىل كه در محضر موىل
  

  ت یحكا
است كه به  ین خانه كسیگفت ا یم دم كهیرا د ید در طواف خانه خدا زنیه گویرحمت الله عل۱۱٤ یشبل

ج ام كرده یگفت شوق گ یم خاموش بود سپس یوار كعبه نهاد وساعتیاو مشتاقم پس صورت خود رابر د
است  م ساختهیكم كرده است شوق پستم كرده است شوق رهایاست شوق دورم كرده است شوق نزد

   خوف رجا ست.نيوشوق ب  چشم خواب استنيل بیادتمندم كرده است وشوق حاشوق سع
چشم  ب و اوتعاىلیغا یست مگر برایرا شوق نیگفت نه ز یا به پروردگارت شوق داریپس اوبه گفتم آ

  .ب نبوده استیازمن غا یبرهم زدن
 یست ومیگر یم فالغر در طوا ییهایف وپاینح یدم با اندامید ید جوانیه گویرحمت الله عل یوشبل

كرد واز  یادینم پس به او گفتم كجاست او جوان فریب یند ومن او رانمیب یم گفت وا شوقاه آنكه مرا
  ا برفت.یدن

ب است نه یغا یرا كه شوق برایگفت نه ز یا به پروردگارت مشتاقیه رحمه سوال شد آیعل یواز شبل
 ست بلكه به اویند هرگز جدا نیب یكه اورام یشه حاضراست.وازكسیما هم یحاضر حال آنكه موال

كه آنقدر از  یا شود چونان پروانه یم دهیكش به آتش او تعاىل مشاهده وجودش از ابد وی یم بقا تعاىل
  :  گفتنيبه آتش در كشد.سپس چن نكند تا وجود خود را یچراغ دور
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  :شعر
ـــونی ـــالله هـــل انــت عـاشـــق ىل قـول  ب

 المهـد شـربه یشربت بكـاس الحـب فـ
  

 خلــــوت مــــن العشــــقومــــایفقلــــت هــــل  
ــــ ــــا حت ـــــهیالق یحالوته ــــ امـ ــــ یف  یحلق

  
  : ترجمه

  پس گفتم آیا هیچ روزی از عشق تهی بوده ام؟ ،ا که به خدا هرگز عاشق بوده ایپرسند مر می 
  شريینی آن تا قیامت در گلویم باقی است، در گاهواره نوش از جام محبت نوشیده ام 

********  
  :  گفته استنيه رحمه چنیادهم عل م بنیوابراه

هواكـــــایقطعـــــت الخلـــــق طـــــرا فـــــ
ــــــوقطعتن  ــــــ یفل ــــــا یف ــــــب ارب  الح

 اراكاريالضـــــــم یفـــــــ یخـــــــواطرقلب
ــــ ــــد وصــــل یشــــكت روح ــــراق بع  ف

ــــــ ــــــیحب ای  ییورجــــــا یوصــــــفوت یب
  

  

ــــــــالع تمــــــــتیوا  اراكــــــــا یلكــــــــ الی
ـــــــواد اىل ـــــــن الف ـــــــا حس ـــــــواكا لم  س

 بموضـــــــع لســـــــواكا یقلبـــــــ سیولـــــــ
ـــــا اصـــــرب ـــــت له ـــــا یقل ـــــال ك ـــــذا ب  ه

 لقاكــــــا كــــــونی یمتــــــ یطــــــال شــــــوق
  

  و اهلم را یتیم کردم تا تو را ببینم ،مردمان کناره گرفتم به هوای تو از: ترجمه
  مبا دا که دل بجز تو بر گزیند ،اگر در عشق تو تکه تکه گردم

  و هرگز دلم جز بسوی تو نگرائیده است، خطورات قلبی ام در وجودم دیدار توست
  پس او را گفتم شکیبا باش که اینهم امتحان توست ،س ازوصل در فغان استروحم از جدایی پ

  گشت شوقم کی موعد دیدارت است؟ دراز ،وای امید من ای حبیب من و ای برگزیده من
****  

  ت یحكا
  : گفت یوم یدم بی دودست ودو پایرا د یابان زنی" در ب: دیالله عنه گو یرض ۱۱٥ید الخدریابوسع

پس چگونه  ینكرد یگریدر حق د یرا كه در حق من كرد یآن لطف ییوكیصاحب منت ون یا "
  ."مشكور شاكران یمذكور ذاكران وا یآورم ا یاد كنم و شكرت را بجایتورا

  "؟ینگونه هستیبر توست حال آنكه تو ا یچه منت ": پس به او گفتم
  "ت محبت و معرفت منّ": گفت
  "ست؟یل محبت ومعرفتت چیدل": گفتم

خته است در شگفت یدم بر پرده كعبه آوید او را دیبه پرواز در آمد گو یا هوا مانند پرندهپس دروقت در 
 شدم 
  ف؟"یك ضعیاز قوت  یكن یم ا تعجتید آیابو سع یا": گفت

***********  
  ؟ستیگفته شد عالمت مشتاق چ یبه كس

ن مگر مشتاق به ست مؤمیه السالم فرمودنید و معصوم علیكه مات زده در نظر آ ییگفت سكون تاجا 
  .تعاىلیخدا
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************  
 صبح روز بعد مردم بردرخانه مالك بن زعر گرد آمدند وبردر آن چون مستان طواف...ادامه داستان

م یخواه یم د گفتندیخواه یم مردم چه یبرخواست وگفت ا ید ازجایكردند چون خرب به مالك رس یم
  .یم كه همراه آورده ایكن ینظر در صورت كس

نند كه در یب یم اضافه در صورت او یزیاست چه چ یبید كه امر عجیشیك در شگفت شد وباخود اندمال 
  .ه مردمان استیر صورتها وقد اومانند قد بقیست چه صورت او مانند سایر صورتها نیسا

دار است یل به دیكرد گفت به آنان بگو هركس ما یم یكه به صورت انسان او راهمراه یا پس فرشته
  ومالک نیز همان گفت. برپدازد. ینارید دیبا
 یناریشود مگر آنكه د نمی چ كس از ما داخلیدرب را كه ه یپس مردمان شاد گشتند وگفتند بگشا 

نار و یانداخت كه سرانجام برابر شد باششصد هزار د یناریراهمراه داشته باشد پس هر كس داخل شد د
كرد پس به  یم كه راه خروج را گم یكرد به نحو یم شد عقل خود راگم یم لیدار نایض دیهركس به ف

 ك از مردمان كه از منزل خارجیك را از منزل خارج كنند و هر یداد هر  یم ناچار مالك به غالمان دستور
گفت و  نمی سخن یشناخت وكالم نمی كان رایاز نزد یدانست وكس نمی شد راه منزل خود را یم

  د.یشن ینم را یا گفته
  : نكته

  ؟دار خالقینگونه است پس چگونه است دیار مخلوق ادیاگر د 
  .فهمد یم راها  هنوز گفته رادارد وىل تعاىلیمحبت خدا ید آنكه ادعایگو یم دروغ 

  .ز داردیرا ن یگریرا دارد و د تعاىلیمحبت خدا ید آنكه ادعایگو یم دروغ
گفت  می شیخ غالم را در پیشاپیش شیخی و ودم یراد یغالمدر بغداد بودم گفت  یم كانیاز ن یكی

او را  خواهی از من گفتی این بکن کردم گفتی آن نکن نکردم گفتی زنت را طالق گو می دیگر چه
طالق دادم گفتی مخسب پس نخسبیدم گفتی به یاد من مشغول باش پس همیشه به یاد تو بودم دیگر 

  ؟خواهی می چه
  خواهم که بیمريی  می گفتغالم  

  میمريم خواهی می اینک که تو و پایها دراز کرد و گفت باشد گوید پس پشت بر خاک نهاد
کند پس به او نزدیک شدم و او را تکان دادم وىل او مرده بود پس بر سر  می گوید پنداشتم که مزاح

محبت مخلوق  یاست كه ادعا ین حال كسیدروغ دارد ا یكه ادعا یبركس یوگفتم واخودم زدم 
 یا گشتم از خانه یم ان وناالن به خانه بازیخالق را دارد چون گرمحبت  یكه اوعا یبر كس یداشت وا

شد اش وارد خانه  یكو روین یدم از اهل آن خانه گفتند غالمیدم پس پرسیون و نوحه شنیش یصدا
ن همان غالم است پس تعجب كردم یدم دانستم ایشرت پرسیبمرد چون ب سبید و بی هیچ علتیخ

  ازموافقت حال آن دو.
 كار محبان را را داشتند وىل محبت اوتعاىل یكه ادعا یاه شود آنانیدروغزنان س یشود روامت یچون ق
  : دیفرما تعاىلیكردند چنانكه خدا نمی

  ۱۱٦"مُّْسَودَّةٌ َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم  "

******************  
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ان ید دودرهم بدهد پس در پایدار است بایت وگفت هركس طالب دچون روز دوم شد مالك سربرافراش 
ه السالم رابرتخت یوسف علینار انباشته شد پس مالك درب منزل را گشود یروز دوم دوازده صد هزار د

ن غالم را ید ایرادستور داد ندا در دهد هركس قصد خر یومناد آراست نتهاید واورا به انواع زینشان
جمع شدند  یپروراند پس همگ یم د اورا در سرینبود مگر آنكه طمع خر چكسیدارد حاضرشود وه

ه السالم بود ندا در یوسف علیكه همراه  یا د او عرضه كردند پس فرشتهیخر یوآنچه را كه داشتند برا
  . دیز مصر اورا نخواهد خریجز عز یز است وكسیعز ین غالمیداد كه ا

  نكته 
  سته تذكر است یشا ینه هر زبان

  سته درخت است یشا یا هر شكوفهونه 
  سته بستان است یشا یونه هر درخت
  سته مناجات سحر است یشا یا ونه هر بنده

  از با جبار است یسته راز ونیونه هرکس شا
  نه عزت به نسب است

  به طلب یونه دوست 
  ونه نجات به فرار. 

  .له وسبب استیبا "جبار " به وس یكیو نه نزد
  
  زش كند یعز ىلز آن است كه او تعایعز
  لش كندیذل ل آن است كه اوتعاىلیوذل

  شش كندیب ش آن است كه او تعاىلیو ب 
  كمش كند وكم آن است كه اوتعاىل 
  لش كندیعل ل آن است كه او تعاىلیوعل 
  قبولش كند  ومقبول آن است كه اوتعاىل 

  طردش كند ومطرود آن است كه او تعاىل
  .ستیبه مجاهدت ن یكیل به نیست ونیامر به اراده بندگان ن

  ارند بخواب روندگان مقبول در نزد ملك معبود.یارند تالش كنندگان مطرود وچه بسیچه بس
  تالش. یستگان بیارند شایجه وچه بسینت یكوشندگان ب ارندیوچه بس 

بود پس  یمهتاب یه ازمنزل خارج شد وآن شبیرحمت الله عل ید بسطامیزیاز شبها با یت است شبیحكا
از جمع  افته است وىلینت یماه ستارگان ز ییآرام و آسمان به روشنا است یگفت امشب شببا خود 

گفت از كثرت محبان مجال  یم د كهیشن ینم پس سروشیب نمی را بر آستانه عبادت او تعاىل یمحبان كس
  باشد. نمی سته مناجات مایشا یست وهر انسانیرابه درگاه ما راه ن یهر كس ست وىلین یآسودگ

  .دیگانه رسیه السالم به مقام قرب معبود یوسف علیگونه حضرت این
نا شد وآنچنان در روزه بود كه قامتش یست تا نابیه السالم آنحد گریب علیكه حضرت شع در حاىل

   شد.رينگیده شد و آنقدر نماز خواند تا زمیخم
تو آن را كوتاه  ازآتش باشد به شوق ییای من وتو درنيپس عرض کرد به عزت و جاللت سوگند اگرب
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  خواهم كرد 
آن خالص  یتو رابرا ییگر یم امرب من اگر به شوق بهشتمیپ یل جبار جل جالله اوراندا فرمود ایوجل

   یدرامان هست یانیكردم واگراز ترس آتشم گر
 م به شوق بهشتت و نه از ترس آتشت وىلیگر نمی ت سوگندییایعرض كرد به جاللت وعظمتت و كرب

  .دارتید م به شوقیگر یم
مكانم كه  ین باالهایم در باالتریمژده باد تورا قسم به عزتم و بلندا: فرمود یبه اووح تعاىلیپس خدا
داست ودربش به ید كه ظاهرش ازباطنش وباطنش از ظاهرش پیساخته ام از گوهر سف یت قصریمن برا

شود  نمی من بر توبستهداریچگاه درب دیدم وهیدار خود خالص گردانیشود وتورابه د یم دارمن بازید
  : دی گونيانشاءالله وچن

  :شعر
 یالبلویلست ف یالـه
  منك ما تــعلم یمـراد

  ایالدن ینــــیفـان اعط
  نیمن الدار یفالارض

  

  

  یوال اشكوامن البلو
  یالبلو نزلیمــن  ایا

  یالعقب ینیوان اعـط
  اال رویــــه الـمـوىل 

  
  : ترجمه

  الیه ای ندارمو از بال گ ،خدایا در بال نیستم
  فرستی می ای آنکه بال را فرو ،دانی می نیاز مرا از خود تو

  و یا آنکه مرا سرای باقی عطا فرمایی ،پس اگر مرا دنیا بخشش فرمایی
  شوم نمی خشنودجز به دیدار موالیم  ،دو دنیاهر پس هرگز از 

  
  اق دارد یبه آنان اشت تعاىلیهستند كه خدا یوقوم
  : فرمود یه السالم وحیداوود عل ث آمده است بهیدر حد

  د تراست.یشوق من به آنان شد اد است وىلیكان به من زیداوود شوق ن یا 
 ني آسمان وزمنيماب یند نورینور افشان است وچون دهان بگشا ی به نور الهنيو گفته شده قلوب مشتاق 

مشتاقان به من هستند شما را  نانید ایفرما یم آنان رابه مالئكه عرضه كرده تعاىلیرا روشن كند پس خدا
مگر آنكه حق به اومشتاق تر  یست به حق مشتاق كسیم كه من بر آنان مشتاق ترهستم و نريگ یم گواه

  است.
ما  یب است و موالیاق به غایند اشتیگو یم دانند و یم هستند كه مرتبه شوق راساقط یوالبته جماعت

خ كه رحمت خدا یاز مشا یم وبعضیمشتاق باشكه همراه ماست )  یهمراه ماست پس چگونه (به كس
 ید پس زندگیگشا یم یاز خوف برو یمنت نهد باب یا بر بنده تعاىلیكه خدا یهنگام اند هبرآنان باد گفت

  د تا بر آن عبادت كند.یگشا یم از رجاء براو یسخت گردد سپس باب یبرو
  : فرمود ی وحنيان چنبن عمر یبه موس تعاىلید خدایگو یم الله عنه یرض۱۱۷كعب االحبار 

ساخته و آن را قلب نام  یا دگانم خانهیدوستان وبرگز یان دو پهلویم من (بدان كه) من در میكل یا
دش شوق ماهتابش محبت ستارگانش خطورات یمان خورشینش معرفت آسمانش اینهاده ام كه زم
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وه اش ی) خاكش همت رعدش خوف برقش رجاء ابرش تفضل بارانش رحمت درختش وفا می(قلب
  است. یكیت وآن تاریاست وشبش معص یش دانش است روزش فراست وآن روشنیایحكمت ودر

  از صدق.  ی وركنینيقیاز یاز توكل ركن یاز انس ركن یآن خانه چهار ركن است ركن یوبرا
ازصرب  یازمعرفت وبر آن قفل ی ودرینيقیاز  یاز حلم در یاز علم در یآن چهار در است در یوبرا

ست ین ییهستم كه جز من خدا ییندارد چرا كه من آن خدا یجزمن آگاه یوبرآن خانه كس نهاده ام
  .ندارم یدر پادشاه یكیوشر
گاه به  یم نند درمانیب یم بان آنچه را در ظاهریطب یموس یا كنند ومن درمان كننده باطنم چرا كه من آ

  هستم.ها  نهیاسرار س
كنم كه من ملك  یم لیدار رضوان نایكنم وتورا به د یم ابتريبه بهشت من تشنه باش كه س یموس یا
  .ان هستمید
  

كه او در  د روز سوم مردم بردر خانه مالك اجتماع كرده در حاىلیابن عباس گو...ادامه داستان 
در دست داشت پس مردم  یاز طال نهاده وچوب دست ینشسته بود وبرسرش تاج یصحن منزلش بر تخت

د یبا گسرتانید یآنان فرشها یشان خوش آمد گفت وبراین داد وبه ابر او سالم كردند واوپاسخشا
ابشان نمود وبه آنان ري وباشراب خنك سريزه سیپاك یاز طال وجواهر برافراشت وبا طعامها ییبانهایوسا

  سوغات سفر شام عطا كرد.
كه با  یريامروز شهر ما به بركت خ یگفتند آر ؟است یا شما را با من حاجتیاهل مصر آ یسپس گفت ا
ن ید كه ایشیر انداخت و با خود اندیپس مالك سر بز .ن شهرهاستین وپربركت تریبهرت یخود آورده ا

 ی شام نزد كوه اردن در وادنيه السالم درسرزمیعقوب علیاست كه ازاوالد  ی به بركت غالمريهمه خ
 اد از تویرا به مال ز ن غالمیما ا یل فروش داریتاجر اگر م یكرده ام. پس گفتند ا یداریكنعان خر

اهل مصر اما  یم مالك گفت ایاش بنگر ییكویون ییبایبه او و به ز یم واگر قصد فروش نداریخر یم
د پس یست واما درباره فروش او صحبت كردین نید امروز مجال ایدر باره نگاه به او صحبت كرد

   .ست انشاءالله تعاىلیجز فروش اون یا چاره
 یمكان یكنم بسو یم او باز گردان گفت هنگام صبح جمعه انشاءالله اورا خارج یگفتند ما را با تماشا

است در آنجا ونه  یاهیاست خشك ومرتفع كه نه گ ینید وفروش بندگان است وآن زمیكه محل خر
از خز  ینگ مرمر وبرآن پوششسازم از س یم مختلفهای  به رنگ یا پس درآنجا استوانه یدیگرزیچ
نشانم از چوب صندل مرصع به جواهر كه  یم یدر هوا باشد وبرآن تخت یا مانند قبه اندازم تا یم بایود
كنم وبرسرهرعمود  یم از طال نصب یه عمودین باشد وبرهرپاین ودودسته زمردیه زریچهارپا یدارا

 معطر به مشك وعنرب قرار ایبیاز از د یبانیتخت را سا یوباالگذارم  یم دهیگسرتان یبابالها یطاووس
  ند.یه السالم بر آن بنشیعل وسفیدهم تا  یم

ان ینكه مكان نشسنت او باال باشد ودر میه السالم بود وایوسف علین كار باال بردن شان یقصد مالك از ا
نند ومالك یمردمان اورابب یمردم مشهود باشد تا همگان از كوچك و بزرگ مرد و زن آزاد و بنده وتمام

  كرد. یم لسالم جمعه ایوسف علیدن یخود مردم را بر د
نار برپدازد یه السالم است دو دیوسف علیدار یندا در داد هركس طالب د یگر منادید روز بعد باردیگو

ه السالم را برتخت یوسف علینار انباشته شد پس مالك درب خانه راگشود پس یپس دوازده صد هزار د
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ن غالم ید اید ندا در دهد هر كس قصد خررا فرمان دا ینت داد پس منادینتها زید واورا به انواع زینشان
نماند  یه السالم افتاد و باقیوسف علید ینكه درطمع خریمگرا یرا دارد آماده باشد پس نماند احد

 ینكه از منزل خود خارج شدند حتی ونه جوان مگر ارينه كوچك ونه بزرگ نه زن ونه مرد نه پ یاحد
دن او ترك كردند وانچه را داشتند یخر یرا در هوا معمنازل وصوا ایدخرتان شوهر ناكرده وتاركان دن

  د او عرضه كردند وآن روز جمعه بود.یخر یبرا
ن غالم ید ایه السالم بود ندا در داد طمع را بر داریوسف علیكه به صورت انسان همراه  یا پس فرشته

   ؛زیعز (آن)خرد مگر نمی ز رایز است و عزیعز
 : فرمود تعاىلیچنانكه خدا

  ۱۱۸"لَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َولِ  "

  
   نكته

  سته تذكر استیشا ینه هرانسان
  راست گوست یا ندهیونه هر گو 
  كند یم وفا یا ونه هر وعده دهنده 
  كند یم عمل یونه هر موعظه گر 
  گذارد  یم تاج یونه هر شاه 

  ندیب یم آنچه را كه خواهد در خواب یا نندهیو نه هر خواب ب
  رسد یم به آنچه خواهد یا ونه هر دست دراز كننده 
  دگان است یاز برگز یا ام كنندهیونه هرق 

  سته اجازه ورود استیشا یا ستادهیو نه هر بر در ا
  سته وصل.یشا یا ونه هر وارد شونده 

  :شعر
 عالمههایوجوه القبول عل
  هريكث قیاالان سالك الطر

  
  

  لكل وجــوه قـبول سیول
  لهیقل اىل نياصلولكن الو

  
  : ترجمه

  و ىل هر رویی پذیرفته نیست ،بر رویهای پذیرفته شدگان نشانه ای است
  دنکدبس ان بمن رسندگان وىل ،ارندیراه بس ندگانیبدان که پو

ه السالم از منزل خارج شد یوسف علیدن ید یات خودش برایه حشم وخدم در هیز مصر با كلید عزیوگو
د یزجهت خرین یگر جهت نظاره وبعضید یوزنان در سمت یس مردان در سمتبلند بنشست پ یو بر تخت

و او  ون آر تا درريتاجر غالم را ب یرا نزد مالك فرستادند كه ا یه السالم مستقر شدند پس كسیوسف علی
  .میاش نظر كن ییكویاش ون ییبایز

به  یپس مالك رو .ه السالم را داشتندیعل وسفیجمع شده و انتظارقدوم  یپس مردمان از هر سو
  : دگان مسح نمود آنگاه عرض كردیان دیه السالم كرد سپس سرش را تا میوسف علی
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  ؟ییفرما یم پس چه اند هارت تو جمع شدیز یوسف مردمان برایدوست من  یا 
  .یپس فرمود بكن آنچه را كه خواه 

 ی مباش بزودنيغمگه السالم در شگفت شد و به او عرض كرد نرتس و یوسف علید مالك از سخن یگو
ش داد پس آنگاه او را به ید و شستشوی دو دستش نشاننيد پس او را بیرس یبزرگ خواه یبه شرافت
ه السالم دانست كه مالك قصد فروش او یوسف علینت داد پس یشد ز یم كه ییكویو ن ییبایآنچه از ز

  نگفت.  یزیرا دارد پس ساكت شد وچ
را به  كیسوانش به دوازده رشته بافته هریشم در بر او كرد و گیاز ابر یبا و شلواریاز د یا پس مالك جامه

ش كرد كه در هر های ن برگوشیزر یهای شاهانه نهاد وگوشواره یاقوت آراسته برسر او تاجیگوهر و 
شد  یم كرد كار گذارده شده بود واز آن صدرش روشن یم از آن تابش یید كه روشنایسپ یگوشواره گوهر

سرخ بر های  نيبا نگ یاقوت ودوازده انگشرتین به گوهر یكرد مز ن بر دست اویزر یهای و دستبند
مشك و كافور عنرب های  یبستند و او را با بو یم انگشتانش كرد ودر آن زمان زنان ومردان دستبند

 یهای ش كفشهای یآراست وبر پاها  اقوتی كرد كمربندش را محكم بست وبه انواع گوهرها و نيعطرآگ
درخشان آراسته  یاقوت و گوهرهایرا باطال آراسته به انواع ها  زربفت كه آن یكرده با بندهان یزر

ن نمود كه یز ییاو چهارپا یشاهانه داد و برا ییق نهاده بود.وبه دستش عصایصد عقیوبرهرلنگه آن س
ه یعل وسفی یمرد ركاب را برا دوازده كرده و شوازی بود ومالك اورا پنيمین ولگامش سیزر ركابش
  : كرده فرمود یگرفته تااو سوار شود پس چون سوار شد سرش را روبه آسمان گرفت تبسم السالم

  .ام آور او تعاىلیو راست گفت پ تعاىلیراست گفت خدا 
   ؟ام آور بر تو فرستادیا پروردگارت پیعرض كردند آ 

  .یفرمود آر
  ؟عرض كردند چه هنگام

ام آور پروردگارم یپ بدر آوردند پس اهن از برمرياه نهادند و پفرمود آن هنگام كه برادرانم مرا در چ 
. پس به ال برمن وارد شده سالم پروردگارم رابرمن خواند. ومرا گفت صرب كن و مژده باد توریجربائ

 كنم وحكومت مصر را بر تو راست یم نه تو را از چاه خارجیعزتم و جاللم وجودم وكرمم سوگند كه هرآ
نه بزرگان اهل آنجا تحت یگمارم وهرآ یم كنم و شاهانش را به خدمتت یم ل تویا ذلزش ریكنم و عز یم

كردم  یواکنون گواه .ل آنچه كه پروردگارم برمن وعده فرمودین است تاویپس ا .دارند یركابت گام برم
  ت وعده پرورگارم.یبرحقان

  ند.شان را بلند كردیدند شگفت زده سرهایه السالم را شنیوسف علیچون سخن  
اورا چرا  یید راست گویینما ید وگواهین گفتارمكنیب ایپس مالك بن زعرآنان را گفت زنهاركه تكذ 

 یانیوز یچ سختین سفر هینم ودر ایب نمی ان در مالمیوز یكنم جز سخت یم كه من چون به شام سفر
  .ه السالمیوسف علیدم به بركت یند

وسف ین یاهل مصر ا یبام فرود آمد وگفت ا یپس امر كرد درب خانه را گشودند پس خود بر باال
را  شانیدند و چشمهایشان را كشیشود پس مردمان گردنها یم شما خارج یه السالم است پس بسویعل
  .شان را بر درب منزل مالك دوختندهای ستادند ونگاهیشان ایهایه كردند بر پاريخ
 تعداد نيز در سمت راستش وهمیم و كنان هفتاد غالیبزرگ در م ینتیه السالم با زیوسف علید پس یگو

كه به دست   تعداد در پشتش از منزل خارج شد در حاىلنيشش وهمی تعداد در پنيدر سمت چپش و هم
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از . ز لگام اسبش را در دست گرفته بودیزدند و مرد تاجر ن یم بود كه اورا باد یز بادبزنیهرغالم وكن
كردند پس چون  یم ند و آنان مردمان را از راه دورز روان بودیشش پرده دار عزیشكار و ازپیپسش پ

گفتند  یكردندوم یم ارسجدهیاخت یدند نورش چشمان آنان را پر كرد پس بیه السالم را دیمرمان او عل
 آورده و بر ینيه السالم را از اسب پایوسف علیپس مرد تاجر .غالم یدم ایند ییبایهرگز چون تو ز

  د و مردم دور تا دور قبه را فراگرفته بودند.یاده كرده بود نشانقبه آم یش بر باالیكه برا یتخت
دن گرفت پس از ید و ماه درخشیخورش ه السالم چونانیوسف علیپس مرد تاجر پرده را باال زد وچهره  

ست ین غالم باشد و كیدار ایست كه خریاهل مصر ك یان برخاستند و ندا در دادند كه ایاو مناد یدو سو
  .ور همراه او را بداندینت وزیء اوو زكه ارزش و بها

  است. كیمالك چهره غالم تار یاه شد و گفتند ایشان سیر انداختند وچشمها یپس مردمان سرها را به ز
ن غالم یدار ایست خریندا در داد ك یرا هالك كردند ودر خرب است كه چون مناد یبعض یپس بعض 
صد وشصت دخرت جوان از یوپنج هزارمرد و س، دارشیست و پنج هزار نفر زن ومرد در ازدحام دیب
ه یوسف علیان مردمان و یحجاب م تعاىلینگاه به او هالك گشتند و آن بدان سبب بود كه خدا ینیريش

  دند.ید یم ده بودیآفر تعاىلیالسالم را برداشته بود بدان سان كه او را بر آن صورت كه خدا
ك ینزد ین سخن درست گویريبا چهره شین غالم زیدار ایست خریدر مصر ندا در داد ك یپس مناد 

  دلرب؟
كس ین غالم بیدار ایست خریك: ینگونه بگویا ی مگونيه السالم به او فرمود چنیوسف علیپس  

  ؟ دلتنگنيغمگ
  نم یب نمی راها  نیا در تو ایم ینگونه بگویتوانم ا نمی پاسخ داد یپس مناد 

چون  یدند برسه گروه شدند گروهیه السالم را دیسف علوی یمردمان: دیالله عنهما گو یابن عباس رض
 .وانگانیچون د یچون بهت زدگان وگروه یگروه، مستان

  : شعر 
 فقلت لهیلما جننت بمن تهو

  نياال للمجانشیما لذه الع    
  

  : ترجمه 
  برای دیوانگاننیست لذت زندگی مگر پس او را گفتم به کسی که او را دوست دارم وانه شده امدب(می گوید) چرا 

  :شعر
ـــان ـــن ك ـــبكم م ـــن ح ـــب م ـــبهكمیاح  ش

 فالمســــــــــه یامــــــــــرُّ بالحجرالقاســــــــــ
  

  
 الشــــمس والقمــــرا یصــــرت اهــــو یحتــــ

ــــــب القاســــــ ــــــبهی یالن قل  الحجــــــرا ش
  

  : ترجمه
  تا عاشق تر از خورشید و ماه شدم ،دارم آن را که مانند شماست از عشق شما دوست

      چرا که قلب سخت همانند سنگ است ؟و آن را لمس کرد شود از سنگ سخت گذشت می آیا
  

  .میحركت ندار ییپس مالك از آنان خواست كه از خانه او خارج شوند پاسخ دادند توانا
كند  یم نطرف وآن طرف حركتیبه ا یپس بنده تا آن هنگام كه در دار غفلت است به هر باد كوچك
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  دهد. تواند او را حركت نمی زیچ چیپس چون در محضر معرفت گام نهاد ه
  : شعر

     بیغیالبدر من دار كم
  یداركم سقام یف اقومی

  داركم معافا یدخلت ف
  

  
  بیالغر قـتــلیوعندكــم 

  بیالطب وجدیعندكم كم 
  بیخرجـت من داركم كئ

  
  

  : ترجمه
  شود می و در نزد شما غریبی کشته ،شود می بدر ماه از سرای شما دور

  شود می د شما چند طبیب یافتدر نز ،ای مردم درسرای شما بیمار شدم
   روم می رنجور و پریشان از سرایتان ،با سر سالمت به سرایتان در آمدم
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  ز مصریعزسرای ه السالم در یوسف علی: پنجم فصل
  
اد بن یقه بن مسور بن زیبود كه خرب به دخرت باكره اسطالون العمال هنوز آنجاه السالم یوسف علید یگو

ن اهل مصر ید كه جدش بنا كننده ارم ذات العماد وخودش توانگرترید االكربرسعاد بن شدّاد بن عا
  : را گفتان میپس ند.وبزرگ آنان وملكه قوم خود بود

از خانه  یآن غالم عربان آن در مصرنمانده مگر آنكه به عزمريقه وغیاز عمال یگر احدیبر شما د یوا
   .د او خواهم رفتیام به قصد خر ییدارا یز اكنون با تمامیده است ومن نیخود خارج گرد

با را به محل ینار ودیهزارها هزار درهم ود ،سه آراسته به جواهریا هزار كب انشمیندعازم شد و د پس یگو
در  د آتش به چشمانشیه السالم را بدیوسف علی پس چون نده السالم آوردیوسف علیقبه حضرت 

  : كرد ت گم شد پس عرضريابان حیعقلش در بآهوی  افتاد و
ام  ییخواستم تو را با تمام دارا یم؛كه من خردم را به توباخته ام ید براستیو كه تو را آفر یتو كه هست

 یباشد و تو برابر تمام نمی زیاز بهاء تو ن یقسمت آنچه كه آورده ام یمعاوضه كنم اكنون دانستم كه تمام
   .یباش یم ا و آنچه كه در آن هستیدن
  .استر فرموده یتصو ینیب یم ده و آنگونه كهیان آفریمرا پروردگار جهان: وده السالم فرمیوسف علی

  .ر فرموده استینگونه تصویان هم او كه تو را ایمان آوردم به پروردگار جهانیعرض كرد ا
 یسرخ برا یایدر کنار د و دری بخشنياش را به فقرا و مساك ییمان آورد و دارایا وی بدینگونه دیگو

  خت وتا دم مرگ پروردگار خود را درآنجا عبادت كرد.سا یا خود خانه
ه یوسف علیك ینزدبسیاری که  آن روزی بود که اند هد او را كرد وگفتیخر یسودا عزیز مصرزان پس 
  .گشتند دیاو نام دیخر چون از ند جملگی بیمارشدندالسالم بود

*********  
  حق. قربوگفته شده تقرب برسه گونه است تقرب مكافات تقرب رحمت وت

 : دیفرما یم تعاىلیكافران است وآن همان است كه خدا یاما تقرب مكافات برا 
  ۱۱۹"؛أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب " 

 : دیفرما تعاىلیكوكاران وآن است كه خداین یواما تقرب رحمت ازبرا
  ۱۲۰"؛ِإنَّ رَْحَمَت الّلِه َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن  "

 : دیفرما رفان است آنجا كه اوتعاىلعا یحق ازبرا واما تقرب 
  ۱۲۱؛"َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب " 

  : ز بر چند گونه استیوپرسنده ن
  پرسنده از شراب و قمار 

  ض یوپرسنده ازح
   تعاىلیوپرسنده ازخدا

  میتیو پرسنده از 
  وپرسنده از روح  
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هرآینه كند  یم پرسش را كه ازاوتعاىل هرکهرا فرمود ه وآله وسلم یالله عل یمحمد صل تعاىلیپس خدا 
اد فرموده است چرا كه در خطاب اذا یامربوخود را یه مؤمنان پین آیدر ا تعاىلیوخدا گوید می پاسخ

  را ذكر فرموده است. تعاىلایدخ یاشاره به مؤمنان و در كالم عن یامرب ودر كلمه عبادیسئلك پ
 از قصر خارج شده و اجازه خواست تا مصر زیعزشوهر خود از خا یزلآنگاه  پسادامه داستان....

ز او را امر كرد تا خارج شود پس گفت خارج شو و او را ید عزیه السالم را نظاره نمایوسف علیجمال 
های  وریز وهزار مباشر خارج شد و با زیبا هزاز كن ودرها را گشودند  یمخا امر كرد تمایبنگر پس زل

زد  یا حهیفتاد ص ید ونگاهش برویه السالم رفت پس چون به نزد او رسیعل وسفیرنگارنگ به نزد 
 نين معنا چنیدند پس در ایزكان مانع گردیك بود از اسرت فرو افتد كه كنیه گشت و نزدريوغش بر اوچ

  : خواند
  :شعر

ــــدم ــــذوا ب ــــه یخ ــــزال فان ــــذا الغ  ه
ــــــانن ــــــوه ف ــــــم ال تقتل ــــــت له  یفقل

  

ـــــان  ـــــ یرم ـــــ نيبســـــهم امقلت ـــــد یعل  یكب
 انـــــا عبـــــد والحـــــر ال تقتـــــل بـــــا العبـــــد

  
  : ترجمه

  آبگون برجگرم زده است  یريت ،د كه اویرين آهو را بگیبه خون من ا
  كشند  نمی بنده او هستم و آزاد را به قصاص بنده ،د كه منیپس آنان را گفتم كه او را مكش

  رداند.به قصر خود بازگ راو او  فرستاد خاینزد زل یا فرستاده فوریطمصر ق زینقل است كه عز
***********  

موس ودر یاز پادشاهان مغرب بود به نام ط یدخرت پادشاه ۱۲۲خاید زلیالله عنهما گو یابن عباس رض 
ستاده ید كه برابر او ایه السالم را در خواب دیوسف علیصورت  شبیبا تر كس نبود یخا از او زیزمان زل

دست داده بود و  یاو را فراموش دیدار گردیبون از خواب گردید و چش ییبایوز یینكو مدهوشبود پس 
ش زرد ورنگش از یف استخوانش نازك وروی شهر او و مصر شش شهر فاصله بود پس جسمش نحنيب

و در آن  شوی او شودفور یبود كه فط یش از آنین پید و ایه السالم دگرگون گردیوسف علیعشق صورت 
  : هنگام نه ساله بود پس پدرش او را گفت

  ؟شود یم دخرتم تورا چه یا
 ودم یگرد ده ام پس دچار آنیدم كه مانند آن را در جهان ندیرا د یپدر در خواب صورت یگفت ا پس 

  .ینیب یم  شدم كهنينچنیافتم پس ایدار شدم او را نیچون ب
ت خواهم جست اگرچه ینه او را برایست هر آین صورت كیپس پدرش او را گفت اگر بدانم صاحب ا

  .ن راه بدهمیام را در ا ییام داراتم
ستاده است پس او را ندا در داد به ید كه در برابرش ایرا در خواب د د پس سال دوم دوباره صورتیگو

ده یدچارت گردان نسان مرایبا نقش و نگار فرموده است وبدینگونه زیكه چهره ات را ا یحق آن كس
  ؟ یمت و توازآن كه هستیوو كجا بج یو كجا هست یستیم ده كه تو كیاست آگاه
  .نیرا بر من مگز یگریپس د یمن یتوام وتو برا یفرمود من برا

  شود؟ یم ست پس پدرش او را گفت دخرتكم تورا چهیگر یدارشد و به سختیپس ب
ده بودم و حالش را از او یدم آنچنان كه در سال اول دیشب دگر بار اورا به خواب دیپاسخ داد د 
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نم كه تو ینچنیافتم وایدار شدم و او را نیپس ب یمن یتو و تو برا یانسانم من براپس فرمود من  دمیپرس
  . ینیبیمرا م

  
*************  

  : سرود یلیل یچنانكه مجنون برا
 هیو انــــت صــــبیلــــیل ایــــعشقـتـــــك 

ـــــونی ـــــیل قول ـــــالعراق مر یل  ضـــــهیب
ـــدالمن ـــ یوق ـــیحـــب ل یف ـــارب یل  یاق

ـــــونی ـــــیل قول ـــــوده حبــش یل ــــــهیس  ـ
ـــــن ل یاداو ـــــیم ـــــ یل ـــــهس  قاماً عرفت
 وربهــــا یانــــت ربــــ یلــــیل اربیــــف
 نــــــهیوب ینــــــیســــــوَالحب ب اربیــــــف

 یفـــــوق طـــــاقت یان حملتنـــــ اربیـــــ
  

  

ـــــــان ــــــت ثمـ ــــــا بلغ ــــــبع م ـــــــن س  ایاب
 ایالمــــداوا بیكنــت طبــ یتنیالــیف یوانــــ
ـــوخال وابـــن خـــاىل یوابـــن عمـــ یاخـــ  ای

ــــك مـــا كــــان غال  ـــفلـــوال ســــواد المسـ  ای
ـــــمدا عــــرفیومــــا    ایوااالســــقام اال الـــ

ـــع ل ـــت م ـــا ان ـــیفم ــــ یل ـــوالل یو ال عل  ای
ــــتعـ  ــــــایوال لـ یكفـافـــــاً ال علــــــــ ـشی

 ــــــایفـوٌاد یمثـــــل مافـــــ یلــــــیفحـــــمل ل
  

  : ترجمه
  و من نیز هفت سال دارم و هنوز به هشت نرسیده ام ،دل بتو باختم ای لیلی حال آنکه هنوز کوچکی

  اش من پزشکی درمانگر بودمپس ای ک ،گویند که لیلی در عراق بیمار است می و
  برادرم پسر عمویم پسر دائیم و دائیم ،کنند می و براستی که نزدیکانم در عشق لیلی سرزنشم

  خواست نمی پس اگر سیاهی مشک نبود هرگز بوی آن بر ،می گویند لیلی چون حبشیان سیاه است
  شناسند نمی درمانهارا جز ها  و درد ،کند می شناسم که دردهایم را دوا می از لیلی درمانی

  کنی؟ نمی پس چرا تو با لیلی نیستی و او را سرپرستی ،پس ای پروردگار لیلی تو پروردگار من و اویی
  ز کس بی نیاز کند ،بني او و من عشق آسان کن پس پروردگارا

     لی آن کن که در دل من است پس با لی ،نهی می پروردگارا اگر بر من بیش از طاقتم بار
  

**************  
  .برتو ی؟ گفت نه گفت وایاو سؤال نكرد یا از جایچاره آیدخرت ب یبر تو ا یپس پدر اورا گفت وا

كسال تمام دخرتخرد باخته را در حبس نگاه داشتند یوانگان در آمد پس یخا به حالت دیپس از آن زل
مهر تو : ض كردخت و عرید پس به دامان او درآویه السالم را در خواب دیوسف علی پس درسال سوم

  ؟متیرنموده ا ست آگاهم كن كجا جوی تصونينچنیكه تو را ا یوانه كرده است پس بحق آن كسیمرا د
  فرمود به در سرزمني مصر كه من ملك مصرم.
من بگشا كه  ی از پاريپدر زنج یافته پدر را ندا در داد كه ایپس چون از خواب برخواست خرد را باز 

 ادیفر یداشت وبه هر گام یم ر او آنچنان بود كه اورا به پرواز و بهت وابرده ام وشو یاو پ یبه جا
ك است وشور یبه دل به من نزد كه جسمش ازمن دور وىل یم وا شوقاه آن كسیآ یم تو یكرد به سو یم

  او وجودم را دربر گرفته است.
  : شعر
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ـــب ـــدر الل هكیش ـــب ـــورلی ـــت ن ـــل ان  ب
ـــــفنصـــــفك  ـــــك جـــــوهر اقوتی  وثلث

 صــــلب آدمفمــــا ولــــدت حــــوا مــــن 
ـــا ز ـــهیفم ـــدن ن ـــو ایال ـــغا ای ـــ هی  یالمن

  

  

ـــــن الـــــورد ازهـــــر ـــــدك كـــــافور م  وخ
 وخمســــك مــــن مســــك وسدســــك عنــــرب

 جنـــــان الخلـــــد مثلـــــك آخـــــر یوال فـــــ
 بصـــریعـــن حســـن وجهـــك  یفمـــن ذالـــذ

  
  : ترجمه

  وچهره ات لطیف تر از برگ گل است ،روشنرتیمانی بلکه از آن  می تو به ماه تمام
  پنچ یکت از مشک است و شش یکت از عنرب، رنیمیت از یاقوت سه یکت از گوه

  چون تو هرگز در بهشت جاوادان دیده نشد ،چون تو هرگز از حوا و آدم زاده نشد
  آنکه دید اش به دیدار روی تو روشن شد ،هیچ زیور دنیا و هیچ آرزویی نخواهد

  
  .دريگ یشیك پین یاق بهشت دارد در انجام كارهایفرمود هرآنكس اشت یامرب گرامیپ

  ند شوق بر چند وجه گوناگون است یان گویو ارباب اشارات و ب
  زهستند كه بهشت مشتاق آنان است ین یهستند كه شوق بهشت دارندومردمان یمردمان

 یق عمربن الخطاب علیبكر صد یه الصلوه والسالم فرمود بهشت مشتاق چهار كس است ابیز او علیون
  .طالب وعثمان بن عفانیابن اب

   یاسر مقداد وسلمان فارسیعماربن  یاق چهار كس را دارد علیالسالم فرمود بهشت اشت هیوهم او عل
مان یتیروزه داران ماه رمضان؛ بزرگ دارنده  ز فرمود فردوس شور چهار كس دارد افطار دهندهیون

  ونمازگذاران به شب آن هنگام كه مردمان در خوابند.
 ادیزد و فر یم نهیده الخواص دست خود را بر سیابوعبباشند چنانكه  یم تعاىلیز مشتاق خداین یوگروه

  ا و آخرت. یمن وشهر آشوب من ومراد من در دن یكرد وا شوقاه موال یم
از وحشت براو  یدر به جانب بنده باشد تعاىلیه خدایاز ناح یچون شور اند هخ فرمودیازمشا یوبعض

از  ید بر او گشوده گردد پس آنگاه دریماز ا یگوارا نگردد پس از آن در بر او یگشوده گردد پس زندگ
  .نيد تا دم بازپسیرا نما تعاىلیاز شور براو باز شود وبرآن شور پرستش خدا یمهر و سپس در

  
خا نه فرستاده از شاهان گوناگون به ید به نزد پدر زلیگو۱۲۳خلف مفسر ......ادامه داستان

نان ید ایخا از پدر پرسیپس زل نبود یملك مصر كس یازسو خا آمده بودند وىلیزل یخواستگار
را نام برد آنگاه ها  ه شهریس از طرابلس وبقیاط تنیاز حبشه دم ند؟ پاسخ داد سقلبهیفرستادگان كجا

  .امده استین یاز مصر كس وىل اند هادامه داد شگفتا از همه اطراف آمد
  : شعر

 عــــاًیجمیاهلــــیمرضــــت فعــــادان
 عــــــــــودی منیفــــــــــیفمالــــــــــك تــــــــــر    

  
  : رجمهت

  آید می پس بنگرچه کسی باز ،پس اهلم را جملگی باز خوانیدبیمارم 
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  زیون
 یداونـــحـــكیالجـــن و بیـــطب ایـــ ایـــا

ـــــان طب     ـــــف ـــــس اع بی ـــــیاالن ـــــدوا ی  ایی
  

  چراکه طبیب انسان جوابم کرده است ،بیا ای طبیب جن بر توست دوای من: ترجمه
  زیون

ــس الطب ــم ــ بی ــت لــهیدی ــالً فقل  جه
 یوجـارت بـدن یبجسم یاصفرار سیل

  
  

 یدیــــــفخــــــل  یقلبــــــ ین محبــــــه فــــــا
ــــو ــــار اله ــــن ن ــــ یلك ــــع ف ــــد یتلق  یكب

  
  : ترجمه

  معشوق در قلب من است دستم را رها کن ،طبیب دست مرا بنادانی گرفت پس او را گفتم
  کشد می وىل آتش اشیتاق در جگرم زبانه ،زردی ام به جسمم نیست و بدنم ضعیف شد

**********  
خواهم مگر فرستاده مصر. پدر گفت هر  نمی را یا تادهچ فرسیخا گفت هیزل ......ادامه داستان

است  محبت نه اوىل یرم چرا كه برایپذ نمی فرستاده است. گفت یا ندهیبه خاطرتو نزد ما نما یپادشاه
  .دلهاست یهالك دلها وآتش دلها وتشنگ ،محبت یو نه آخر

  
  :شعر
 یالقلـــوب داوســـقام بیـــطب ایـــ

 یقلبـــ لیـــزایحلـــف الســـقم ال
  

  
ـــــفعل ـــــ لی ـــــالف  عـــــادی سیواد ل
ـــــــــوادمنیاو ـــــــــاد یردالف  یلح
  

  که دل بیمار باز نیمی گردد ،ای طبیب دلها دردم را دوا کن: ترجمه
......................  

  ونیز:
ـــــــاىل ـــــــ وم ـــــــوح عل ـــــــایالان  ییخط

ــــــــ ــــــــه وعص ــــــــت كتاب ــــــــف تیقرئ  هی
ـــــــفك ـــــــ یتخلصـــــــ فی ـــــــال رب  یاذ ق

 جهـــــــــــاراً ینیعصـــــــــــیفهـــــــــــذاكان 
 و سلســــــــــــلوه دهیــــــــــــخــــــــــــذوه ب

ـــــــ ـــــــ یاقلن ـــــــائ یعثرت  یواســـــــمع دع
ــــــــ  یشــــــــفائ هــــــــاینظــــــــره ف یدوائ
 یاالطبــــــه عظــــــم دائــــــ یــــــیلقــــــد اع

ــــــ ــــــد الفق ــــــا عب ــــــال ريان ــــــر كی  یفق
  

  

 الســــــــــــماء وقــــــــــــدبارزت جبــــــــــــار
ــــــــ ــــــــم مص ــــــــ یبتیلعظ ــــــــوم رائ  یولش

 یســـــــــــــــــوقوذالمرائ انريالنـــــــــــــــــ اىل
ــــــــــو ــــــــــن اول زعمی ــــــــــه م ــــــــــان  یائی

ــــــــوقو اىل ــــــــقر وس ــــــــار یس ــــــــم ن  یث
 یرجــــــائ یالبلــــــو یفــــــ ومیــــــفانــــــت ال
 یمنـــــــائ ایـــــــنظـــــــرك  یفـــــــ یشـــــــفائ

 یء دائــــــــدوا زیــــــــعز ایــــــــوعنــــــــدك 
 الغنـــــــاء یســـــــو ريرجـــــــوالفقیوهـــــــل 

  
  : ترجمه

  در حاىل حاکم آسمانها بر من آشکار گردیده است ،نالم نمی و چیست مرا که بر خطایم
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  بر بزرگی مصیبتم و شومی چشمموای برمن  ،آن او را نافرمانی کردم درکتابش را خواندم و 
  برابر چشمانم بسوی آتش رو در ،پس چگونه رهایی یابم اگر پروردگارم گوید
  پنداشت می خود را از دوستان من و ،کرد می پس این همان است که آشکارا نافرمانی من

  و او رابسوی دوزخ من و آتش من برانید ،بگريید و او را در زنجري کنید شدستان
  امید منیتنها این آشوب  رمیانهپس امروز تو د ،گرفتاری ام را کم کن و دعایم را بشنو

  درمان من در نگاه توست ای آرزوی من ،که در آن درمان من استست ه اودوای من نگا
  و نیازمند جز به بی نیاز مطلق امید دارد؟ ،من گدایی هستم نیازمند و نیازم تنها به توست

......................  
  :مجنون بن عامر یبرااز  و

ــــ ــــوف عل ــــدار د یاط ــــج ــــیلاری  یل
 یقلبــــــ ارشــــــفغنیفمــــــا حــــــب الد

  
  

ــــــــــــــــــل ذالد ــــــــــــــــــدارایواقب  اروذالج
 ارایـــــــولكـــــــن حـــــــب مـــــــن ســـــــكن د

  
  : ترجمه

  روی نشان ده ای صاحب شهر و ای صاحب دیوار ،گردم می بر گرد دیوار شهر لیلی
  و ىل عاشقم بر آنکه در این شهر ساکن است ،قلب من نه در گرو شهر و دیار است

..............................  
  :ه گفتیعامر یلیپس ل
 حالـــهیالمجنـــون فـــ كـــنیلـــم 

 یلكنـــــه بـــــاح بســـــرت الهـــــو
  

  
 اال وقـــــد كنـــــت كمـــــا كانـــــا

ــــــــ  قــــــــدمت كتمانــــــــا یوانن
  

  : ترجمه
  مگر اینکه آنی باشم که باید باشم ،مجنون هرگز در حال خود نیست

  و من هم راه کتمان را پیش گرفتم ،وىل وىل عشق خود را آشکار نکرد
...............................  

  ونیز:
 ینادیبباكم سائل

  كمیدیا یمامه ظل فز
  یانا سكران فخلوارسن

  
  

  یوالسهاد شكوالكربیو
  ردوا فواد ینادیوهو

  رسنه یكل سكران تخل
  

  : رجمهت
  کند می و از درد وبال شکایت ،نالد می گدای شما به درگاه شما

  دهد دل را باز گردانید می و او ندا در ،سایه ای در دستان شماست اوعنان 
  گشایند می هر مستی را ریسمانش راکه  ،من بگشاییدمن مستم پس ریسمان از 

  
اسـت كـه  یمصرفرستاد كه مـرادخرت عزیز ۱۲٤فوریطق یرا بسو یا پس پدرش فرستاده.....ادامه داستان
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فـور در پاسـخ او یتـورا عطـا كـنم پـس قط یلت به او باشد آنچه ازمال و منال خواهیاگر م جز تونخواهد
از تـو  یزیـگـر چیم آنكـه مـا را دوسـت داشـته باشـد و دیـت دارم آنكه مارا خواهد ودوسینوشت خواه

  م.ینخواه
هزار ،هزاربنده،مه از شاهزادگانیآراستند وهزار ند ورهاین زیبا تریده واورا به زییپس بفرمود تا دخرترا آرا

 شم همراه او روانه مصركرد پـس چـونیر وابریچهل بار حر،بایچهل بار د ،ناریچهل بار د ،هزار شرت ،اسرت
ه یـوسـف علیشـأن  یده بـود بزرگـیكه د یدر گرفت چرا كه از خواب یخا را شادیبه مصر داخل شدند زل

ز مصـر داخـل شـد یفـورعزیدر حجـره خـود نشسـت فطبه قصـر رسـید و افته بود.پس چون یالسالم را در
برمـا  سـت كـهین مـرد كیـا: دیك او بـود پرسـیـكـه نزد یا مهید واز ندیخا دستها و چهره خود را پوشانیزل

  داخل شده است؟ 
  توست؟ یخاموش باش كه او شو: گفت
 ین حال تا صبح بماند چون صبح به هوش آمد باخود گفت وایخا در حال ازهوش برفت وبدیپس زل

  .آن یراه وسخت یبرمن از دراز یبرمن از كوششم وا
  شود؟  یم د كه تو را چهیمه او را پرسیپس ند 

  .خوابم آمد ست كه سه بار بهین یمن آن یگفت شو
وز ريپ ییباید به شكیبا باش شای مباش شكنيخا ناله مكن وغمیزل یگفت ا یم د كهیرا شن یپس سروش 

  .یده ایت كه در خواب دیبا آن شو ستت جز مهر نشان مده كه اوسبب وصال تویوبه شو یشو
توانست به  نمی وىل دیخواب یم او ید پهلویاو دچار گرد ییكویون ییبایبه ز عزیزخا آرام گرفت ویپس زل 

او  یز از برایه السالم نیوسف علیده شده بود و یه السالم آفریوسف علی یكام اوبرسد چرا كه او از برا
 زید كه عزیخواب یم با او ییخا بخوابد جنیزل یكرد پهاو یم ز مصر ارادهیده شده بود پس چون عزیآفر
  ۱۲٥د.یسر نمی خاینگونه او هرگز به زلیخاست وبدیپنداشت زل یم
 خایه السالم فرستاد زلیوسف علیدار یخا را به دیز زلیعز، د یوسف علیه السالمید چون در روز خریگو 

د یست پس چون بنشست و چشمش براو افتاد اورا بهت گرفت وشادمان گردین بنده كیدانست كه ا نمی
  .با باشیشك: او را گرفت وگفت یمه اش جلویپس قصد او كرد كه ند

  شود یم د كه شما را چهیمه او را پرسیازهوش برفت چون به هوش آمد ند یتخا ساعیپس زل
  ده ام.یان برگزیكه او را بر جهان یمن است همان یپاسخ داد كه او شو 
تو از او خواهد  یین داستان نداند كه سبب جدایازا یزیز چیمه او را پند داد كه خاموش باش تا عزیند 

   .شد
تو  ین كه من قلبم را برایرا برمن برمگز یرود آ ودرگوشش بخوان كسمه براو فیند یخا گفت ایزل

  .ده امیده ام وتورا در خواب دینكوه
 یتوبرا یده ام پس به او بگویه السالم فرمود من هم او را در خواب دیوسف علی. كردنيمه چنیپس ند

و ها  یاز سخت ست مگر بعدیگر نید یازما به گروه یبدان وصال گروه توام وىل یو من برا یمن
  .اریبس یشهایآزما
  ...نكته

ست پس چگونه وصال خالق یسر نیبزرگ م یشها و كوششهایشگفتا چون وصال مخلوق بدون آزما
  سر است؟یش میبدون آزما
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  :شعر
ـــس ف ـــذل نف ـــد ب ـــن بع ـــایام ـــترم  دهی

 دهیــــــتخلــــــو و االنــــــام مر تــــــكیفل
  

  
ــــــی ابیــــــا  ابیــــــا نيحــــــ بیــــــالغ دمُّ
ــــــكیول ــــــ ت ــــــاب یترض ــــــام غض  واالن
  

  : مهترج
  کند؟ می پس ازبازگشت جدایی را بیشرت ،هدرجان نثار ک شتهآیا کسی که در آنچه که دوست دا

   ای کاش تنها تو باشی و خلق رفته باشند و کاش تو خشنود باشی و دیگران ناخشنودپس 
  
سخن  ونپس چد یورز یم نيخا نا آزموده بود و به او كیسنی نام كه با زلبود حُ نیز دیگری همسررا  عزیزو

ام فرستاد كه بر تو باد یپکه به عزم خرید یوسف علیه السالم رفته بود  عزیزد به یبشن زلیخا با ندیمه اش
در همهمه خریدارن یوسف علیه السالم عزیز وىل  و چنان خواهد شد نيچن ین غالم را بخریكه چون ا

  را در نیافت.غام اویپ
، شجاعت، ییوایش، چهره ییكوین، ا ده صفت مالحتن غالم بیدارایست خریندا در داد ك یپس مناد 

د یز بگویرا ن یامربیپس چون خواست صفت پ یامانت وجوانمرد، انتیص، انتید، قدرت، مروت
  نباشد. ین مهم آگاهیا را از یزبانش را باز داشت تا احد تعاىلیخدا

كه مردمان به دورش د یرا دربازار د یغالمخود چشمبه رحمه الله با  ۱۲٦م خواصیت شده ابراهیحكا 
 یزیب خواب شب ندارد چین غالم با سه عیدار ایست خریزد ك یم جار یپس جارچ جمع شده بودند

ا یدار تو هستم آیمن خر: ك شدم وبه او گفتمید پس به او نزدید گویگو نمی از سخنیخورد وجز به ن نمی
  هست؟ یتو را به من رغبت

  .كن یآنچه خواه یگفت آر 
  .نمیب یم تعاىلیف عاقل به خداگفتم تو را عار 
 او ريرا آنچنان كه حق اوست شناخته بودم هرگز به غ تعاىلید پس پاسخم داد اگر خدایم گویابراه 

  دم.یفهم نمی  عارف ومنكر رانيشدم وتفاوت ب نمی مشغول
 ن غالم را چندیاو گفتم ا یدگان است. پس به آقاید پس دانستم كه او ازجمله برگزیم گویابراه 
  ؟ یفروش یم

  .ستیدار مجنون جز مجنون نیزچون تومجنون است وخریچرا كه او ن یگفت هرآنچه تو خواه
وتورا  ینهاد ینهادم درآن راه كه توپا یپاسخ داد پا یشناس یم پس به صاحب غالم گفتم مرا ازكجا

  .یدگانیدم پس دانستم كه تو اززمره برگزیهرخروسخوان بردرد
  ؟ن غالمیپس چگونه است فروش ا ییگو یم ن است كهیپس اورا گفتم اگر امر ا 
گاه یكند پس جا یم نيز چنیكنم اون یم شبها كه با پروردگارم مناجات. ت برحقتعاىلريغ یگفت ازبرا 

  .نمیرا جزخود بردرگاه دوست نب یم برفروش او گرفتم تا كسیافتم پس تصمیگاه خود یاو را برترازجا
ا از یدم پس سرم را باال كرده گفتم خدایشتم پرداخت كردم و اورا خرد پس آنچه را كه دایم گویابراه
  .وجه تو او را آزاد كردم یبرا

 بدنت را از آتش رها خواهد كرد حال تعاىلیخدا یگفت اگر مرا آزاد كن یم كه پس متوجه غالم شدم
  .اوریدستت را ب
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كرد  یدو خط برمن خطاباندازه به چشمانم را بستم آنگاه  .را گرفت وگفت چشمانت را ببند پس دستم
  .پس گفت اكنون چشمانت را بگشا

  .ب شده بودیافتم وغالم ازمن غایپس چون چشمانم را گشودم خود را درنزد حرم كعبه 
یک شب او را  .شبها نیز در خانه خدمت کند دم به شرط آنكهیخر ید غالمیزگوین ۱۲۷دیعبدالواحد بن ز

دم و برمن سالم كرد ومرا یود پس چون صبح شد او را در خانه دز همه بسته بیدر خانه نیافتم درها ن
گر كلمه الاله اال الله محمدرسول الله ید یآن سوره اخالص وبرسو یك سویعطا كرد كه بر یدرهم

 نينچنیك درهم ایتو هرروز  یمن ازبرا ی؟ گفت آقاین را از كجا دارینقش بسته بود پس او را گفتم ا
شد تا آنكه بعد از  یم بیوهرشب ازخانه غا ینخواه یبها ازمن خدمتخواهد بود وبرتوست كه ش

عبدالواحد غالمت را رد كن كه او  یگان به نزد من آمدند و گفتند ایازهمسا یگذشت چند روز گروه
 ساخت پس به آنان گفتم امشب او را باز خواهم نيد سخن آنان مرا اندوهگیشكافنده گورهاست گو

مه شب برخاست وبه دست به در قفل شده اشاره كرد پس یودم پس او به نآن شب مراقب او ب .داشت
  كرد ومن به اونيدر باز شد پس دوباره اشاره كرد پس دربسته شد پس قصد در دوم كرد ودوباره چن

شناختم پس نزد  نمی م كه آنجا رایدیرس ینیكردم تا به زم یم ستم واورا به فاصله پنج گام دنبالینگر یم
در آخر  ده دستانش را به دعا باال برد ویبدر آورد وتا سپ تنمنسوج براه توقف كرد پس یگ بدون یسنگ

ازآسمان فرو افتاد پس  یمرا برسان پس درحال درهم یا پاداش آقایگفت بارخدامناجاتش دعا کرد و 
آب وضوء ساخته  یا بش نهاد پس من از حال او در شگفت شدم پس به چشمهیآن را گرفته و در ج

ت كردم تا آزادش كنم پس در حال از یاز گمان خود استغفار كردم و ن تعاىلینهادم ونزد خدا یا گانهدو
ان یغم در م یدم نشسته وزانویآباد رس یافتم پس به محلید شد و چون جستم او را نیدگانم نا پدید

 یجا چه نشستنیعبدالواحد ا یگفت ا یم دم كهید ی بود.پس سوارنيگرفتم ونداستم كه آنجا كدام زم
ن محل چقدر با منزل تو یا یدان یم اید پس داستان را به او باز گفتم گفت آیآ یم به نزد تو یوچه كس

ست تا دوباره امشب ینجا به ایپس ا ؛تند یفاصله دارد گفتم نه گفت فاصله به اندازه دوسال اسب سوار
د یشب فرارس یكی برخاستم وچون تارنيسد پس به نماز پیگرداند گو یو او تورا به اهلت برم ینیاو را بب

ل ینهاده پس برمن سالم كرد وطبق رادربرابرمن نهاد پس گفت م یغالم آمد با انواع خوراكها برطبق
ده به دوگانه صبح برخاست وبعد از دعا یار گرسنه بودم پس آنهگام به وقت سپیمن ومن بس یفرما آقا

دم یفهمیكه نم یمربسپس دستم را گرفت و به كالم من بر من گمان بد یآقا یرو به من كرد وگفت ا
 یآقا ید ایرفتم سپس از من پرس یم ا سه گام به دنبال او راهیبرد ومن به دو  یم گفت مرا راه یم سخن
 و نزد ريم را بگیم كن و بهایگفت پس رها یگفتم آر ؟یمرا آزاد كن یت كردی نبود كه تو ننينچنیا ایمن آ

را برگرفت وبه من داد من آزادش كردم پس سنگ زر شد  یود پس سنگب یاجرت خواه یمن دارا
دم از ید ومن ندانستم كه آن را چه كردم پس چون شگفت زده به خانه رسید گردیدگانم ناپدیسپس از د

اد كرده بودند به ین به نزدم آمده و از او شكافنده گورها یش از ایكه پ یاو جدا شده بودم پس آن گروه
ست او شكافنده نور یپاسخ دادم او شكافنده گور ن یدند با شكافنده گورها چه كردیپرسنزدم آمدند و

كنیم از  یم سته وگفتند به خدا باز گشتیگر یان كردم پس جملگیآنان ب یبرا یاست وداستان را به تمام
  م وشگفت زده بازگشتند.یآنچه بر زبان راند

**********  
ز فرستاد كه غالم را از دست مده گرچه درراه یعز یبرا یامیپ نیزخا ید پس زلیگو.....ادامه داستان
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گاه شدندخا را به غالم یاق زلیاشتاز پس چون بازرگانان .یبده یاوآنچه را كه دار بها  یاز افزون آ
كه به صورت  یا فرشته؟ یفروش یم زمالك بن زعررا گفت غالم را به چندینكردند پس عز یخوددار

لسالم بود به مالك گفت بگو هموزن او طال وهموزن او نقره وهموزن او ه ایوسف علیانسان همراه 
  .شم و عنربوكافور ومشكیاقوت و ابرید ویمروار

ر او را گفت یپس وز رش را گفت چگونه خواسته را وزن توان كردیرم پس وزیپذ یم ز گفتیپس عز
 نير را گفت ترازو برزمیز وزیپس عزوند و ازآن دو كفَه فراهم نما یده بهم بپیرا بر یهای ازچرم گاو رشته
 ینیب یم ن غالم آنچنان كهید وزن غالم چقدر است پاسخ داد اگرایپرس آنگاه ن كنینِه و غالم را توز

از ترازو  یا ه السالم در كفهیوسف علیشرت است ویا و آنچه در آن است بیپس وزن و قدر او ازتمام دن
 تر بود پس بازهم به نيه السالم سنگیوسف علیپس كفه  گرید یا نار در كفهیقرار گرفت و پانصد هزار د

باز كفه  افزودند وىل یم نارهایبر د  تر بود ونيه السالم سنگیوسف علیباز كفه  فزودند وىلها  نارید
وسف یباز كفه  گشت وىل ینارها افزودند كه خزانه تهی تر بود و آنقدر بر دنيالسالم سنگ هیوسف علی
  امد.ین ینيه السالم پایعل

  نكته...
 ین نور وزن او را دربرابر دارائیه السالم مخلوق بود ودر او نور نبوت قرار داشت پس ایوسف علی

  د.یفزایامت بیمؤمن در روز ق یهاید اگر بر بدیكرد پس شگفت از توح یم شرتیشرت وبیخزانه ب
بجا مانده  یزیزانه چا در خید خزانه دار خود را گفت آی دنيچن عزیزپس چون .....ادامه داستان

  : است گفت نه پس پادشاه گفت
چرا كه  ؟ین مال به من ببخشین غالم را در ازاء ایهست كه ا یا آنقدر در تو جوانمردیمرد تاجر آ یا 

  .ستمیاو ن یپرداخت بها یمن توانا
  .دمین مال به تو بخشین غالم را در ازاء ایپس مالك اورا گفت ا

حجاب  تعاىلیست تا آنكه او را فروخت پس آنگاه خداینگر نمی لسالمه ایوسف علیومالك بر صورت 
انداخت شگفت  یه السالم را برداشت پس نخست بر مال نگاهیوسف علی ییبایوز ییكوی او و ننيب

ه السالم شد پس یوسف علیاست سپس متوجه  ه مال زیادی کشیدهو با خود گفت شگفتا چزده شد 
  افته است.یهوش شد آنچنانكه پنداشتند مرگ او را در یكرد وب یادیفرد پس یاو را د ییكویو ن ییبایز
  ؟شود یم مالك تورا چه یه السالم اورا فرمود ایوسف علیپس چون بهوش آمد  
پس . دارتیش از دیمال كردم پ یكه طلب فزون یدم تا آن ساعتیتو را ند یعرض كرد در طول همنشن 

  در نظرم كوچك شد. دم آن مالیچون تورا د
  .ن غالم(تنها) صحبت كنمیگفت مرا رخصت آن ده كه دو كلمه با ا عزیزسپس مالك بن زعر به  

  : ه السالم شد و عرض كردیوسف علیك یگفت تو را اذن دادم پس مالك نزد عزیز
 یفرمود آر یكه از اخبار خود آگاهم كن یدم مرا وعده ندادیا آن هنگام كه تو را خریوسف آیا ی 

  .ین راز آگاه نكنیرا به ا یشرط آنكه احدكنم ب یم آگاهت
 یمحكم گرفت وآنگاه فرمود من همانم كه در دوران كودك یمانیه السالم از او پیوسف علیپس  

م یح الله پسرابراهیپسراسحاق ذب الله لیامرب اسرائیعقوب پیوسف پسر یومنم  یدیدرمصر به خواب د
  ل الله.یخل

ن یاز بدتر ین شرمها وایاز بدتر یوچون بهوش آمد گفت واد یهوش گردیكرد و ب یادیپس مالك فر
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  تجارتها.
  ......نكته
 تعاىلیپروردگار خود را كرده است خدا یكه نافرمان کسی امت حال آنینگونه است درروز قیپس ا

  : دیفرما یم
   ؟یباكه مخالفت كرد یدان یم ای؟ آیكه را كرد ینافرمان یدان یم ایآ !بنده من یا
   ؟یحرمت كه را رها كرد یدان یم ایآ

  : كند یم ن هنگام بنده عرضیپس در ا
و كه شبش را به سهو  یا بودم بنده یا پروردگارم بد بنده محضر كردم در یاده رویحسرت بر آنچه كه ز
 یا بودم بنده یا كرد بد بنده ید وتكرب ونافرمانینه ورزیان كرد كیكه طغ یا كرد بنده یروزش را به لهو ط

دانست  یم كه یا بودم بنده یا و بد بنده و اوقاتش را با شراب تباه ساخت اش را به عشرت یكه جوان
بودم  یا باز اورافراموش كرد بد بنده خود است وىل یند و او در محضر موالیب یم ش او رایموال
  باز از كرده خود توبه نكرد.  شد وىلريتباه ساخت وپها  یكه عمر خود را در زشت یا بنده

  ...شعر. 
 شــــــهوات النفــــــوس یالســــــنا نــــــر

 تــــوبینفســــه مــــن  یعلــــ خــــافی
  

  
 الــــذنوب نــــایعل یو تبقــــ یســــتفن

 تـــوبیحـــال مـــن لـــم  یریـــ فیـــفك
  

  : ترجمه 
  شویم و گناهانمان برما باقی میمانند می بزودی فنا، بینیم نمی آیا ما براستی هوسهای نفسانی را

  انکه توبه نکرده پس چگونه است حال ،آنکه توبه کرده بر نفس خود بیمناک است
  

  : ه السالم عرض كردیوسف علیپس به ....ادامه داستان
و  یامربان هستیست و تو از تبار پین یفرزندان من همه دخرتند و مرا پسر !تیم بر موالیبنده كر یا

او  یه السالم برایوسف علید پس یت فرمایبخواه تا مرا فرزندان پسرعنا تعاىلیرفته از خدایت پذیدعا
داشت به  یست و چهار فرزند پسر به او ارزانیاورا مستجاب فرموده وب یدعا تعاىلید وخدادعا كر
، لیعم، لیطل، طهوم، ريشم، شیدشا، ريزه، رابض، ذكوان، لیذاب، لیجم، یثاو، لینوب، ناب: ینامها
  .لیغانم وخل، سبان، كستار، عنرب، انیب، ممكن، لیهز، لیخو، لیناد، كسنا

  : سپس مالك عرض كرد
  ده  یانت كه تو فروختند آگاهیمرا از حال آقا

  آنان برادران من بودند: فرمود
  وسف پس چرا تو را فروختند؟ی یعرض كرد ا 
  .دیآنان را نخواهم در یفرمود در باره آنان ازمن مرپس كه من هرگز پرده آبرو 

  .....نكته
 یدرد چرا كه او مدع نمی داشتند واكه بر او ر یبرادران را با همه ستم یسبحان الله مخلوق پرده آبرو
مرت از آن است كه بخواهد گنه كاران را رسوا كند چرا كه او یعزَوجلَ كر كرم است پس حضرت موىل

   است.نياكرم االكرم
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كرد  یداریه السالم را خریوسف علی عزیزچون : دیالله عنه گو یرضابن عباس ....ادامه داستان 
سپاه  ید وبا خود گفت پادشاه بیمناك گردیان خود بیمالك داد برسپاهخزانه خود را به  ییدارا یوتمام

نمانده باشد چگونه كشور  یزیستند مگر به مال پس اگر درخزانه چیان فرمانربدار نیست وسپاهیپادشاه ن
د پس خزانه دار خود را خواست واو را یمان گردیب بركرده خود پشین ترتیرا نگاه توانم داشت وبد

  : گفت
  ؟ريا خیبجا مانده است  یزیم وزر چیا از سی آنيانه سركش وبببه خز 

از آن كم نشده بود  یزید كه به مالك داده بود وچیپس خزانه دار در خزانه را گشود وآن را پر ازآنچه د
  ؟ستید سبب چیباز گشت وخرب را باز گفت پادشاه او را پرس عزیزنزد پس خندان به 

گاه خواهد كرد چرا كه اویس كه اوتورا به حقاز آن غالم برپ دانم وىل نمی گفت   داند. یم قت آ
  داند؟ یم چسان او :دیپرس 
  است كه هر چه خواهد كند. ییاست كه مراورا خدا یگفت او مدع 
  ؟ین را از كجا دانستیا:دیپرس عزیز 
و نشست د بر ایسف یا من در كنار او نشسته بودم پرنده یكرده بود یداریگفت آن هنگام كه او را خر 

وسف بنگر به بهاء نفست و به بهاء پرودگارت آن هنگام كه به نفست ی یبا او گفت ا یوبه زبان آدم
 مصر یگنجها یاندك فروخنتد واكنون پرودگارت تورا به بهاء تمام ییبرادرانت تو را به بها یقوام داشت

  فروشد. یم
  .دیسالم حال را باز پرسه الیوسف علیاز كالم خزانه دار خود در شگفت شد پس از  عزیز

م از آنچه یمانید پشیید ونگوی بزرگداشت مرا تا شما در اول كار مالمت من نكننينچنیا تعاىلیفرمود خدا
ن كرد یگزیت جایبرا یرا كه داده بود بر تو تفضل كرد و ماىل تعاىلیم پس خدایكه به اندازه وزنت بداد

  ۱۲۸وبرمن وبر اموالت است. برتو تعاىلیتا منت تو برمن نباشد بلكه منت خدا
  .....نكته

آنچنان به او  تعاىلیكند خدا یم انفاق تعاىلیوجه خدا یكه بنده مؤمن برا یوه هنگامین شیپس بد
   .دیافت نمایالجالل در یدهد كه مال انفاق شده را ازحضرت ذ یم عوض
  :دیفرما یم تعاىلیخدا

  ۱۲۹"ُد ِمنُكْم َجَزاء َوَال ُشُكورًا َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى انََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِي " 

د كه به حراج یرا د یالله عنه اشاره فرمود كه در بازار تباع زره یودر آن به عثمان بن عفان رض 
پس میل  .كرم الله وجهه طالب یبن اب یعل یست گفت از برایك ین زره ازبراید ایپس پرس اند هگذارد
د بهاء آن یپرس د پسیعنها انفاق نما الله تعاىل یحضرت فاطمه رض یتا وجه آن را در عروس کرد

د پس ید تا به چهارصد درهم رسیافزایچقدراست گفت هفتاد وچهار درهم پس بگفت تا بربهاء زره ب
تا زره و درهمهارا به منزل  کرد زره را خرید و سپس امر الله عنه چهارصد درهم وزن كرده یعثمان رض

سه ی كردند و زره و كنيچن د پسینربد گو یپ یكه كس یا الله عنها برده به گونه یحضرت فاطمه رض
الله عنها ازمنزل  یالله عنه بردند پس حضرت فاطمه رض یرض یدرهم را بردر منزل حضرت امام عل

عنه داخل شد او را بدان خرب داد  الله یرض یسه را گرفت پس چون حضرت علیخارج شد وزره وك
ه السالم یل علین را فرستاده است پس جربائیا یدانم چه كس نمی امرب فرمود منیپس باز گفت پس پ
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ن را عثمان فرستاده است پس یه و آله وسلم را خرب داد كه ایالله عل یامرب صلیفرود آمد وحضرت پ
د یالله عنه را پرس یخوشحال شد پس عثمان رضن خرب یه وآله وسلم از ایالله عل یامرب صلیحضرت پ
  ؟ی كردنيچرا چن

پس زره را به او  یضرور یفروشد زره خود را مگر به حاجت نمی الله عنه یرض یعرض كرد دانستم عل 
 یمتش را به او دادم تا انفاق كرده باشم پس رسول خدا صلیبر گرداندم تا در هنگام جنگ بنت كند وق

الله عنه به خانه  یا و آخرت عوض دهاد پس چون عثمان رضیت در دنیخدا ه وآله فرمودیالله عل
سه مانند آن كه در هر كدام چهارصد درهم بود كه بر آن نوشته بود یافت با ده كیسه اش را باز یبازگشت ك

د آنچه را كه انفاق یفرما یم تعاىلی است كه خدانينچنیالله عنه ا یضرب الرحمن لعثمان بن عفان رض
  گرداند. یم د خداوند به شما بازینمائ

 یه السالم را باال برد وشان اورا بزرگ داشت وگفت تمامیعل وسفیمنزلت  عزیزن هنگام یپس در ا
  با آن كن  یكنم پس آنچه خواه یم خزائنم را به نام تو

  َوَقاَل الَِّذي اْشتَـَراُه ِمن مِّْصَر ِالْمَرأَتِهِ " : هيآ

  گفت  -خا یزل یعنی –ه بود به همسرش دیوآن كس كه اورا خر: ترجمه
د او را یخر یكه سودا ید زهره ده هزار نفر از آنانیه السالم را خریوسف علی عزیزند چون ی گورياهل تفس

  .مار گشتندیداشتند شكافت وازمردمان ده هزار نفر جان باختند و چهل هزار ب
  "  َأْكرِِمي َمثْـَواهُ  ": هيآ

  بدار یگاه او را گرامیجا: ترجمه
  .كو دهین یدنیو پوش یدنیاو را نوش یعنیز گفته شده یكو بدار ونیرا ن اش یشان و بزرگ یعنی
  "َعَسى َأن يَنَفَعَنا  ": هيآ

  رسد  ید ما را از او سودیشا: ترجمه
  ما های  یدر گرفتار یعنی
  " نـَتَِّخَذُه َوَلًدا  ": هيآ

   میريگ یا او را به فرزندی: ترجمه
  ۱۳۰م یريگ یفرزند خواندگاو را به  یعنی

  ........نكته
خود نهد.  یزهره اش شكافت پس چگونه است حال آنكه گام در قرب موال ید مخلوقیآنكه با خر

 تعاىلیمؤمن را چنانكه خدا میز الرحیخرد و العز یم ه السالم رایوسف علی مصر زیگفته شده كه عز
  : دیفرما یم
  ۱۳۱"ِنيَن أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤمِ " 

نگونه یدانست باطنش آزاد است وبد نمی د بدون باطنش چرا كهیه السالم را خریوسف علیز ظاهریعز 
    .شانیخرد بدون قلبها یم مؤمنان را ینفسهاومالها تعاىلیخدا

  .....اشاره
توان آن را  نمی زید و نیتوان قلب را خر نمی زیهمانگونه ن ختتوان انسان آزاد را فرو نمی همانگونه كه
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لك پدر را به مُ یپس همانگونه كه احد یاست و قلب را پروردگار یفروخت چرا كه انسان آزاد را پدر
ز است یبرسه چ یتجار یست بهاء كاالیلك پروردگار راه نطان را بر مُیز شیست همانگونه نیراه ن

شود پس ازارزان  یم رك سوم ارزش فراوان پس مال التجاره گرانیارساز زگرام دوم ك ینخست مشرت
ن اوصاف مؤمن است كه یو ا شود پس از خوار شدن یم زیشود پس از كم شدن وعز یم ادیشدن و ز

ن بهاء او یه وآله وبهرتیالله عل یصل ین كارساز حضرت مصطفیوبهرت او حضرت موىل ین مشرتیبهرت
 ین بهاء سرایده وباالتریامرب برگزین كار ساز پیدار ملك جبار وبهرتین خریهرتباشد وب یم نیفردوس بر

  د است.یجاو
  : شعر 

 هیــــالخلــــد عالیقبــــه فــــ یشــــرتیمــــن 
 عهــــــایواللــــــه با یداللهـــــا المصــــــطف

  
  

ـــــركعت ـــــ نيب ـــــالم ال یف ـــــظ ـــــیو لی  یخف
ـــــوجربئ ـــــایمناد لی ـــــن  ه ـــــایمم ـــــ ن  یج

  
  ت نماز در سیاهی شب به پنهانیبا دو رکع ،کیست تابخرد برای خود قصری در بهشت: ترجمه

  دهد می و جربئیل ندا دهنده اش است از سوی آنکه نجاتواسطه اش مصطفی و خدایتعاىل فروشنده اش
  : نكته
فروشنده بهشت  تعاىلیدار نفسها و اموال مؤمنان است و نفرمود خداید خداوند خریفرما یم تعاىلیخدا

ا خواستار سود تا بر مال خود یازمند بهاء آن است و یا نیفروش مال خود  یاست چرا كه فروشنده برا
  ش مال است.یاز از بهاء فردوس بوده ومنزه از افزاین یب تعاىلید و خدایفزایب
  : نكته 

  :نمود به همسر خود گفت یداریه السالم را خریوسف علیز یچون عز
  " َعَسى َأن يَنَفَعَنا " َأْكرِِمي َمثْـَواُه " 

  رسد  ید كه مارا سودیدارشا یرامگاه او را گیجا یعنی
  : به فرعون گفت ه نیزینگونه آسیو بد

  ۱۳۲" َال تـَْقتُـُلوُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا  "

  :دیفرما یم تعاىلیرسد وخدا ید كه ما را سودیه السالم) را نكش شایعل یاو ( موس یعنی
  ۱۳۳"َعَسى رَبُُّكْم َأن يـَْرَحَمُكْم  "

  رحمت كناد  باشد پروردگارتان شما را یعنی 
 ی به آن دو سود بردند و به سرانيقیبه  گفتند وىل زمصر وهمسرفرعون) با شك و دودىلیآن دو (عز 
است  تعاىلیه خدایو آن از ناح ید عسیفرما یم تعاىلیپس چون خدا مان ورضاء رحمن واصل شدندیا

  د.یفرما یم آمرزد و به وعده خود عمل یم تعاىلیست كه خداین یپس آن واجب است و شك
  .....نكته

  د یه السالم طمع كرد وبه مرادخود رسیوسف علیسه كس در 
  ه السالم طمع مال كردیوسف علیمالك بن زعر در 

  و جالل كرد  ییه السالم طمع جلوه نمایوسف علیز مصر در یو عز 
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  ه السالم طمع وصال كردیوسف علیخا در یوزل
  دیاد رسیپس مرد تاجر به مال ز 
  د یرس ید و بزرگیه تمجز مصر بیو عز 

  دیجمال رسهم به ه السالم و یوسف علیبه هم  خایو زل
دهد و هركه اراده  یم آخرت را از دست رسد وىل یم ا را داشته باشد به آنیب هركه اراده دنین ترتیبد 

م اوست ه یرا داشته باشد برا  ا بر بندد وهركه اراده موىلید چشم طمع از دنیآخرت را داشته باشد با
  ا و هم آخرت.یهم دن موىل
  ....تیحكا

كرد  یم د قربان خلعت عطایان خود وغالمان خود در روز عید هر سال به اطرافینقل است هارون الرش
نار را قرار داد پس همگان را امر كرد هركه اراده یباج ودرهم و دیاز سالها او انواع خلعتها از د در ساىل

ازآن لباسها  یكیآن كه میل كرده بگذارد پس هركه دست خود را بر  ن لباسها را دارد دست خود را بریا
  ؟یكن یم چه: دید او كه دست خود را بر هارون نهاد پس هارون او را پرسیز زر خریگذارد مگر كن

 یزید پس هركدام از ما دست بر چید دست بر آن بگذاریخواه یم هر چه یپاسخ داد مگر خودت نگفت 
  جز تو ندارم. یا دست برتو نهادم چرا كه اراده خواست و من یم نهاد كه

در  یهمگ یزكانیاو كن یتوست پس برا یمن و آنچه كه دارم برا ،زیكن یپس هارون او را گفت ا 
 ایخود بندد به آنچه از دن ینگونه اگر بنده دل به ذكر موالیفرمانش قرار داد واو را آزاد كرد بد

  رسد. یم خواهد یم
  .....نكته
خدمتكاران واهل خود را جمع كرد و  یكرد تمام یداریه السالم را خریوسف علیچون  ز مصریعز

 یعنی" " أَكْرِمِي مَثْوَاهُ :ه السالم امر كرد و همسر خود را گفتیوسف علیرا به بزرگداشت  یجملگ
گداشت د فرشتگان را به بزریفرما یداریچون بنده را خر ز حق تعاىلی ننينچنیا .دار یمرتبه او را گرام

ز ین یسنده اعمال او هستند گروهیگر نوید یبراو موكلند وگروه ید پس گروهیوخدمت او امر فرما
  .كنند یم او طلب آمرزش یگر براید یان آتشند و گروهیفرمانروا یندگان بهشت وگروهیآرا

  ......نكته
نگونه یس كرد بداد شد او را حبیكرد پس چون محبتش بر او ز یداریه السالم را خریوسف علیخا یزل

ز یا زندان مؤمن است وعزیكند چرا كه دن یم ا حبسیخرد و او را در دن یم بنده مؤمن را تعاىلیخدا
بنده  تعاىلیز خدای ننينچنینشست ا یه السالم را از زندان رها كرد وبا او بر تخت پادشاهیوسف علی

  .دیفرما یم بزرگ عطا یمؤمن را از زندان بدر آورده وبه او پادشاه
  .....اشاره
  : " ده اشاره وجود داردأَكْرِمِي مَثْوَاهُ  ": تعاىلیش خدایدر فرما

 یز فراستیدانشمندان ن یوبرا یب زادگان فراستینج یو برا است یپادشاهان فراست ینخست آنكه برا
دارد  یم را دوست ه السالمیوسف علیخا یست دانست كه زلیپس چون ملك با نظر فراست نگر است
  دار. یگاه او را گرامیرو همسر خود را گفت جان یازا

ز ین غالم عزیافت پس گفت ایز تر نیدوم آنكه شرف وفضل او را دانست و از او در مملكت خود عز
  دار. یگاه او را گرامیست پس جایز تر كس نیز نكند ونزد من از تو عزیز جز عزیاست وخدمت عز
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نداز یم ییخا جدایه السالم و زلیوسف علی نيگفتند ب یم ود كه به ایز در خواب دیسوم آنكه گفته شده عز
گاه او را یز به همسر خود گفت جاین لحاظ عزیوسف است بدی یخا برایخا وزلیزل یوسف برایچرا كه 
  دار. یگرام

گاه او را ین غالم فرزند توست جایتنها و بدون فرزند بود لذا به او گفته شد كه ا یخا زنیچهارم آنكه زل
  ار.د یگرام

گاه او یز او را گفت جایپس عز ی ساختريو خودت را فق یز گفت مالت را دادیخا به عزیپنجم آنكه زل
مانند آنچه من دارم داشته باشد هرگز  یدار چرا كه او مقرب اهل آسمانهاست و اگر كس یرا گرام

  ازمند نخواهد بود.یونريفق
گاه او را بزرگ یاگر جا است یمن گرام پس او نزد یخا را گفت آنچه بامن كنیز زلیششم آنكه عز

  گاه او را بزرگ بدار.یپس به او گفت جا یا گاه مرا مانند او بزرگ داشتهیپس جا یبدار
 : دیفرما یم تعاىلیهفتم آنكه خدا

 ۱۳٤"ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه  "

شما را دوست  تعاىلید تا خداید پس فرمان مرا بریدار یم را دوست تعاىلید كه خدایهست یاگر آنان
كه مرا  یه وآله را دوست بدارد مرا دوست داشته است وكسیالله عل یمحمد صل یاگر كس یعنیبدارد 

را برده است  تعاىلیامرب را برد پس فرمان خدایكه فرمان پ یاوست وكس یدوست داشته است بهشت برا
اهل  یاست برا یا ن اشارهیمان را قرار ده و ایسرا ین جایاو بهرت یبرا یعنی" مثواه  یاكرموفرمان " 
گاه او قرار یافت پس قلب خود را جایبهرت از قلب خود ن ییه السالم جایوسف علی یخا برایمعرفت وزل

  داد.
د یگو یم پس برسر او نشسته است یا پرنده ده بودیگاه او را بزرگ دار چرا كه شنیهشتم آنكه گفت جا

 یدار كه او مقرب خدا یگاه او را گرامیاست پس جا یآسمانها ارزش یكه او را نزد خدا یستبرا
  او ما را برزگ دارد. ید كه پرودگار او به بزرگیآسمانهاست شا
م و قدر بزرگ را جز بزرگ یار بزرگ است وما هم بزرگیگاه او را بزرگ دار كه ما او بسینهم آنكه جا

  نداند.
  ست.یما جز او ن یشود وبرا نمی و را بزرگ بدار كه مارا مقام جز به او راستگاه ایودهم آنكه جا

  خود نشست. یه السالم در جایوسف علیز گفته بود یپس كار آنچنان شد كه عز
 .....دهیفا
 تعاىلیكند پس خدا یم شود او را آزاد یم ريكه مخلوق خداوند چون غالمش درخدمت اوپیوقت

  : دیفرما یم د چنانكهی شد او را آزاد فرماريخود پ یاش در موالسزاوارتر است كه چون بنده 
 ۱۳٥"ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم  "

وب است یمؤمنان است وقلب را ذكرنفرمود چرا كه نفس مع یدار نفسها و مالهایخر تعاىلیخدا یعنی 
ماند. قلب شاه واست و  یم یوب بر جایدار قلب باشد نفس معیخر تعاىلیوقلب مرغوب واگر خدا

  .نفس بنده
ق یاش تصد یتخت پادشاه است كه یقلب شاهنشاه: دیفرما یم ه الصلوه والسالمیامربعلیحضرت پ 

اش  یباكید و بیمش عقل وزبانش امیرش علم و ندید و چراغش حكمت و وزیاش توح یوتاج شاه
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انش دو گوش و نگاهبانانش دو چشم ومخرب ی وگنجش تقونيقیو سالحش توكل وخزانه اش  ترس
  فروخته نشود. ی پادشاهنيباشند و هرگز چن یم ومرتجمش زبان و خدمتگزارانش دو دست

خرد و  یم بنده را تعاىلیامروز را به او داد و خدا ید و پادشاهیه السالم را خریوسف علیز مصر یعز
 : دیفرما یم دهد چنانكه خود یم فردا را به او وعده یپادشاه

  .۱۳٦را"يبكَ   كاً لْ "ومُ 

خرد مخلوق  یم بهشت یبنده را برا تعاىلیخدا خرد وىل یم از خودین یبخرد برا ی. مخلوق اگر غالم
 ده است چنانكهیبنده را به اسم خود مؤمن نام تعاىلیخدا نامد وىل نمی غالم خود را به اسم خود

  : دیفرما یم
  ۱۳۷مؤمن". دٌ بْ عَ لَ " وَ 

  ت.یزمصر) عاریفور (عزیقت بود وبرای قطیم به حقه السالیوسف علی یخا برایزل
  قت.یه السالم به حقیمان علیسل یت بود و برایس با شامر جن به عاریبلق

  قت.یه السالم به حقیعل یموس یت بود و برایه با فرعون عاریوآس 
وآله ه یالله عل یصل یمحمد مصطف یت بود وبرایبه عار یسالم الله علیها باعمر الكند یجه كربیوخد

  قت.یو سلم به حق
  ........نكته
گاهش را بزرگ داشت ید و دوستداراوشد واو را آراست و جایه السالم را خریوسف علیخا یزل

  : دیدارد چنانكه فرما یم یدارد و او را گرام یم دوست خرد و او را یم بنده مؤمن را تعاىلیوخدا
  ۱۳۸"َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم "  

  مان.یاهل ا یعنینجا یاآدم در  یوبن 
د و یوسف یا اه وسرمهیسرخ وسبزو سهای  جامه: ش آراستیه السالم را به ده نوع آرایوسف علیخا یزل

صد وشصت دست جامه به ازاء یوس ممكلت رومهای  ن و جامهیزر یان و تارهایشم و پرنیبنفش از ابر
  د یآرا یم كرامت ن را به ده نوعقلوب مؤمنا عاىلینگونه خدایا كرد. بدیاو مه یهر روز سال برا
 : دیفرما یم آنجا كه یاول آرامش قلب

  ۱۳۹ن "يقلوب المؤمن ینه فيانزل السك ی" هوالذ

  : دیفرما یم نه آنجا كهیدوم طمان 
  ۱٤۰" الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر الّلهِ " 

  : دیفرما یم مان آنجا كهیسوم ا
يَماَن ُأْولَِئَك َكَتَب فِ    ۱٤۱".ي قـُُلوِبِهُم اْإلِ

  :دیفرما یم ت آنجا كهیچهارم خش
  ۱٤۲".ِإنََّما تُنِذُر َمِن اتـََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمن بِاْلَغْيِب فَـَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرِيٍم "  

  :دیفرما یم آنجا كه یم درونیپنجم ب
  ۱٤۳".ا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإذَ "  
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  : دیفرما یم ت آنجا كهیششم هدا
  ۱٤٤".َمن يـُْؤِمن بِاللَِّه يـَْهِد قَـْلَبُه َواللَُّه " 

  ۱٤٥".ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّه " : ديفرما یم آنجا كه یهفتم نرم

   :دیفرما یم نه آنجا كهیس یهشتم گشاد
ْسَالِم    ۱٤٦".َأَفَمن َشَرَح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِ

  :دیفرما یم نهم معرفت آنجا كه
  ۱٤۷".َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح "  

  : دیفرما یم دهم سالمت آنجا كه
  ۱٤۸".ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم " 

 تعاىلیاست و خدا تعاىلیرا كه نفس دشمن خداارزش تر از نفس وجود ندارد چ یب یزیمؤمن چ یبرا
 یا ن مژدهیوآن همانا بهشت است وا دیفرما یم زها سوداین چیزها را به گرانبها ترین چیارزش تر یب

پس اگر نفست را با همه  یبزرگ دار یمؤمن تو نزدمن ارزش ید ایمؤمن چنانكه فرما یاست برا
ست مگر نظر به ین ییو بها یقلبت عوض یم بدان براكن یم ش سودایوبش به بهشتم با همه نعمتهایع

  . ت همه آرزوهاستین نهایوجه من كه ا
  ........نكته

  .یپس بر وجه من نظر كن ییاگر با قلبت به نزد من آ
  توست فردوس. یپس برا ییاگر با نمازت نزد من آ
  .یتوست افزون یپس برا ییاگر با شكرت نزدمن آ
  .ت كنمیتورا كفاپس  ییاگر با توكلت نزد من آ
  توست رحمت. یپس برا ییاگر با صربت نزد من آ

و از  یده ام و توبنده منیكند ومن تورا خر نمی د او را بحال خود رهایخر یآنکس که غالم بنده من یا
 ؟یزیگر یم من

  :دیفرما یم 
  ۱٤۹"َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم "  

 ده است وىلیدهد چرا كه او را خر نمی دارد و او را مزد یم فیه تكلد او را بیخر یا بنده یاگر كس
  :دیدهد چنانكه فرما یم پاداش عمل كننده را كامل تعاىلیخدا

  .۱٥۰" َجَزاء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  " 

تگان به فرش تعاىلینگونه خداید بدیاورد بلكه او را بستایند بپوشاند وبر او نیب یبیدار اگر بنده را برعیخر
  : كردند كه یم بیكه ع

َماء "    ۱٥۱" أََتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

  :دیفرما یم زدی) فساد كند و خون برنيرا كه در آن (زم یكس یده یم ا قراریآ
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   ۱٥۲. "َن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجدوَن اآلِمُرو "  

خرد تا خود از بنده حفاظت  یم بنده را تعاىلیحفاظت كند و خدا او را خرد تا بنده یم مخلوق بنده را
  د.یفرما

  
  ادامه داستان.....

  ".وََكَذِلَك َمكَّنِّا لُِيوُسَف ِفي اَألْرِض  ": هيا

  م.ی توانا ساختنيزم وسف را درینگونه یو بد: ترجمه
خا سرپد وبه سفارش یه السالم را گرفته به زلیوسف علیز دست ید چون عزیالله عنه گو یرض۱٥۳كعب 

 كرد 
 " َأْكرِِمي َمثْـَواُه  "

اورا به  تعاىلید چرا؟ پاسخ داد كه او بزرگوار است وپس از آن خدایخا پرسیدار زل یمرتبه او را گرام
  مان بزرگ داشت.ینعمت ا
را بزرگ دارد مرا بزرگ داشته است وهركس مرا بزرگ دارد  ید هركه عالمیفرما یم ه سالمیم علمعصو
  اوست. ین برایرا بزرگ دارد بهشت بر تعاىلیرا بزرگ داشته است وهركس خدا تعاىلیخدا
خا چون به یخواندند. زل یم موسیكه اورا ط یاز شاهان مملكت مغرب بود بتمام یكیخا دخرت یوزل
د و از یاد او مشغول گردید شادمان گشت وبه یك خود بدیافت واورا نزدیه السالم دست یوسف علی
  گذارد. نمی یی اورا بهاريد و غید نمی  اوراريد وغیاوغافل گردريادغی

از او یت كند هركس از سؤال كردن من به ذكر من مشغول گردد نیحكا تعاىلیه السالم از خدایمعصوم عل
  سش كنندگان برآورم.را بهرت وباالتر از پر

كوچك سجده كرد  یبرد و بر بت یا ه السالم را گرفته و به داخل بتخانهیوسف علیخا دست ید پس زلیگو
  .افته امیرا  ی دوستنيتو آورده ام كه چن یوگفت عبادتم را برا

كرد بر  یحركت خاین سخن زلیبود با ا یآهن یخهایبه م و محکمسرخ  ید پس بت كه از طالیگو 
   زد تا قطعه قطعه گشت.ني افتاد و آنقدر خود را بر زمنيبر زم صورت

   كرد؟ نيوسف كه با بت من چنی یخا عرض كرد ایپس زل 
و اگر اراده  یدیپروردگار من آن كرد كه د یو اقرار به عبادت او كرد یاو سجده كرد یفرمود چون برا

  نكار بزند.یا یبرا نیز گردنت راتواند  می دیفرما
  ست پروردگار تو؟یض كرد كخا عریزل 
ده یهم السالم و او همانست كه مرا وتو را آفریعقوب علیل واسحاق ویم واسماعیفرمود پروردگار ابراه 

  است.
  ؟عرض كرد چگونه پروردگار تو دانست كه من به بت سجده كرده ام 
  .ستیب نیز از او غایچ چیب است وهیغاها  دهیفرمود او از د 

نگونه یتو كه تو را ا یاست خدا ییدارم پس چه خوب خدا یم تو او را دوست یعرض كرد من به دوست
پرستش دو خدا ناپسند  دم وىلیپرست یم تو را یدم خدایپرست نمی را یگرید یده است واگرمن خدایآفر
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  است.
  زد و قصد خروج كرد. یه السالم لبخندیوسف علی 
 زكان سؤالیند از كنینگونه شكسته ببیبت را ا نیا عزیزخت و عرض كرد اگر یمان او درآوخا به دایزل 
تو از   كرده است وىلنيوسف چنیند پروردگار یم دارم كه آنان بگوی كرده است و من بنينچنیكند كه ا یم

  پروردگارت بخواه كه آن را بحال اول خود بازگرداند.
الت اول خود باز بت بح یستاد ولبانش به جنبش درآمد پس به قدرت الهیه السالم ایوسف علیپس  

اكنون  دارم وىل یم ار دوستیكردم تو را بس یم كه من گمانیخا دگرباره عرض كرد براستیگشت زل
  .دارد یم شرت ازمن دوستیتو را بها  دانستم كه پروردگار آسمان

  د.یشن نمی ه السالمیوسف علیودر خرب است كه او كر شد و جز سخن 
  

  :شعر
  اناًريح یالطرق الهو یف تیقفب  یفاصَمنیبمسامع یاخذ الهو

  
  پس در راه عشق تو ماندم سر گردان  گوشهایم را گرفت پس کرم کرد هوای تو: ترجمه

   
د كه برآن هزار دانه یپوشان یا د شاهانهیاهن سفريسپس دستان او را گرفت و به مجلس خود برد وبر او پ 

اهانه بست به ارزش هزار مثقال وكمر ش ید بود و هردانه به ارزش هزار مثقال وبر سرش دستاریمروار
  اقوت و زبرجد كه ارزش آن آشكار نبود.یبر اوبست از  یبند

 یا او جامه ین جامه را در بر كند و آقایتواند مانند ا یم ه السالم فرمود چگونه بندهیوسف علیپس  
  پست تر برتن داشته باشد؟

" و اگر من مثواه یكرم" ا: گفت یم و نبود كها ایز آیواو بنده و من هم كن ییخا عرض كرد تو آقایزل 
  كردم. یم داشتم آن یشرتیتوان ب

صد وشصت ردا ومانند آن دستار به شماره یاهن ومانند آن مهیا کرد وسريصد وشصت پیاو س یپس برا 
 ید بود كه با روزهایجد یشیه السالم هر روز به آرایوسف علیك روز وی یسال. هر دست برا یروزها

  نند نبود.گر هماید
     نكته

صدو شصت روز یرا دوست داشته باشد در هر روز از س یا جل جالله بنده تعاىلینگونه چنانچه باریبد 
ت یخش یگردد مانند كرامه محبت دوست یم دایهو یلید پس خصایفرما یم د به اویجد یسال نظر

  م و معرفت.یمشاهده قربت وصل تسل
  فصل 

شده است گفته  ی گوناگونريم " تفاسیعطا كرد ییوسف را توانای" : یعنی" مَكَّنِّا لِيُوسُفَ  در خصوص "
 ییم وگفته شده اورا توانای خواب دادريتعب ییز گفته شده او را توانایم ونیداد یامربیپ ییشده اورا توانا
حكمت عطا  ییم وگفته شده او را توانایز مصر نشاندیعز یم كه اورا بر تخت پادشاهیحكومت داد

م یتوانا كردها  نهید وبرگنجريرا فرا گها  م تا آنیزكار باشد وگفته شده او را برقلبها توانا كردیتا پره میكرد
آن  یه شود وگفته شده او را بر مصر ونواحريم تا بر آنها چیرا طلب كند و بر گردنها توانا كردها  تا آن
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آنان را به ها  متیق یم كه در وقت گرانیاهل مصر را بنده او كرد یعنی"  مكناهو گفته شده " میتوانا كرد
د قبول و رد ازمن است و او را درچاه یگو یم م كه انگارینگونه او را توانا ساختیبخرد وبد یطعام

  . توانا ساختم ینشاندم و او را در پادشاه یر پادشاهیانداختم و بعد او را بر سر
  

  .......ادامه داستان
  " ِويِل اَألَحاِديِث َولِنُـَعلَِّمُه ِمن تَأْ " : هيآ

  م یاموزیث بیل احادیوتا او را از تأو: ترجمه
 خواب و ريتعب یعنید یگو ی كتب وواسطريتفس یعنیث یل احادید تأویالله عنه گو یرض۱٥٤ ريد بن جبیسع
ه یوسف علیشد و  یم مختلف است كه در آن زمان به نهصد زبان تكلم ید منظور زبانهایگو یاطیالدم

سخن است كه و هر سخن چهار های  ث بطنیل احادیگفت و گفته شده تاو یم آنها سخن السالم به همه
  د.یفهم یدانست وم یم ه السالم همه آنها رایوسف علیبطن دارد ظاهرباطن اشاره وعبارت و

  
   ادامه داستان

  "َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه " : هيآ

  بر كار خود مسلط است تعاىلیوخدا: ترجمه
  : دیفرما شارات شگفت وجود دارد كه او تعاىلدر آن ا

كه چنانآدم خواست ماندن در بهشت را داشت ومن نخواستم پس آنچنان شد كه من خواسته بودم نه آن 
  خواستآدم 

ادت او را بركفار وفاجران كردم پس یكان را كرد و من اراده سیبر فرشتگان و ن یطان اراده بزرگیو ش 
   بودمآن شد كه من اراده كرده 

ن آنان یه السالم باشد ومن اراده كردم كه او بدترین فرزندان آدم علین و بهرتیزتریل اراده كرد كه عزیوقاب
  باشد پس آن شد كه من اراده كرده بودم

ز ی آنان عزني خود خوار گردانند ومن اراده كردم كه او را بنيه السالم اراده كردند كه او را بیوقوم نوح عل 
  شد كه خواسته بودم گردانم پس آن

ه السالم را كرد ومن اراده مرگ او را كردم وآن شد كه من خواسته یو دابل پادشاه اراده مرگ نوح عل 
  بودم

  م اراده كرده بود تا پدرش را حفظ كند و من اراده نكرده بودم پس آن شد كه من خواستمیو ابراه 
مرگ فرعون را كردم پس آن شد كه من اراده ه السالم را كرد ومن اراده یعل یوفرعون فصد مرگ موس 

  كرده بودم
ه السالم یمان علیسل یرا برا یبخشد و من شاه یشالوم را پادشاهیراده كرد تا فرزندش ماو داوود  

  اراده كرده بودم پس آن شد كه من اراده كرده بودم 
ه و آله وسلم یالله عل یلمحمد ص یه اراده كرده بود و من براريد بن مغیول یرا برا یامربیوابوجهل پ

  اراده كرده بودم پس آن شد كه من اراده كرده بودم
ه السالم را در قعر چاه نهند ومن اراده كردم تا یوسف علیه السالم اراده كردند تا یوسف علیوبرادران  
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  .نه آنچه كه آنان خواسته بودند مصربنشانم پس آن شد كه من خواسته بودم یپادشاه یاو را بر بلندا
  
  "َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن " : هيآ

  دانند. نمی شرت مردمیب وىل: ترجمه
  : م بر شانزده صورتندیمردمان در قرآن كر

 :نخست منافقان -
  ۱٥٥" َوِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل آَمنَّا بِالّلِه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهم ِبُمْؤِمِنينَ  "

مان آورندگان یو از ا میمان آوردی انيوروز بازپس تعاىلیند به خدایگو یم هستند كه یاز مردمان كسان
  ستند.ین

  
 ه و آله و سلم یالله عل یدوم حضرت محمد صل -
  ۱٥٦" َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه "  

  فرمود؟ از فضل خود آنان را عطا تعاىلیبرند بر آنچه خدا یا حسدمیآ
  ۱٥۷سوم عبدالله بن السالم

  ۱٥۸"َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاُس  "

  مان آوردند. ید آنگونه كه مردم ایمان آوریوآنگاه كه به آنان گفته شود ا
   ۱٥۹فیچهارم اخنس بن شر

  ۱٦۰"َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قَـْولُُه " 

 د.یآ یم ن تو را به شگفتهستند كه گفتار آنا یازمردمان آنان
  

  ۱٦۱م بن مسعودیپنجم نع
 ۱٦۲"الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس " 

  كه مردم به آنان گفتند. یآنان
  ۱٦۳ان بن حربیششم سف

  ۱٦٤"ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم  " 

  .اند هكه مردمان بر شما اجتماع كرد یبراست
  د یهفتم حجاج چنانكه فرما -
  ۱٦٥" لنَّاِس بِاْلَحجِّ َأذِّن ِفي اوَ " 

  و مردمان را فرمان حج داده شد.
  من وبركت یهشتم اهل 

  ۱٦٦"ثُمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأفَاَض " 
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  پس بركت داده شدند از جهت آنكه مردمان را بركت دادند.
  نهم اهل مكه 

  ۱٦۷"يَا أَيـَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللَِّه " 

 د.یهست تعاىلیازمندان به درگاه خدایمردمان شما ن یا
  دهم بندگان بتها 

 ۱٦۸"َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه أَنَداًدا " 

  نند.یگز یبرم تعاىلیبه جز خدا یانیهستند كه همتا یو از مردمان آنان
  ه السالمیمان علیازدهم قوم سلی
 ۱٦۹"ْيِر يَا أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ "  

 مردم ما را گفتار مرغان آموختند. یا
  ه السالم یعل یسیدوازدهم قوم حضرت ع

 ۱۷۰"النَّاَس ِفي اْلَمْهِد َكلُِّم ي" 

  فرمود. یم وبا مردمان در گاهواره سخن
  ف یزدهم مردم اهل طایس
 ۱۷۱"يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم " 

 د.یز كنیمردم از پروردگار خود پره یا
  ه السالم یچهاردهم قوم نوح عل

 ۱۷۲"َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة " 

  گانه بودند.ی یمردمان ملت
  پانزدهم مردان 

 ۱۷۳"َلَخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس " 

  نش مردمان بزركرت است.ی از آفرنينش آسمانها و زمیآفر
  ودهیشانزدهم قوم 

 ۱۷٤"َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن "  

 دانند نمی شرت مردمانیب وىل
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  ه السالمیوسف علیش یآزما: فصل ششم
  
ُه " : هيآ   "َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

  دیه السالم به سن رشد رسیوسف علیو چون : ترجمه
آن را  تفاسري دراختالف است   سن رشدینيو در تع ؛دیرس مندیوريو ن یچون به دوران جوان یعنی

و  اند هگفت یهفده سالگ ۱۷٥یز گفته شده وابن عباس و كلبین یو چهارده سالگ اندذكر كرده  یپانزده سالگ
ت و كمال یت و كمال خرد است ونهایو گفته شده منظور نها۱۷٦ اند هز گفتین یسالگ یست و سین بیمفسر

  :فهیشر یهان شده و آیز بیدانش و شناخت (معرفت) ن
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما  "    " آتـَيـْ

  .هاست یكیان همه نیخرد بر دانش است چرا كه خرد بن یل بر شرافت و برتریدل
 ني كرد پس آنگاه فرمود برگرد پس چننيپس چن ش آید فرمود پیخرد را آفر تعاىلیكه چون خدا یبراستو

نا شد پس فرمود به یباش پس ب نایكرد پس به او فرمود به سخن آ پس به سخن درآمد سپس فرمود ب
كنم و به  یم به واسطه تو عطا ستیزتر نیدم نزد من از تو عزیافریكو تر نیعزتم و جاللم سوگند از تو ن

دارم خوشا بحال آنكه تو در او  یم یشناسانم و بواسطه تو گرام یم م به واسطه توريگ یم واسطه تو
  ۱۷۷ یساكن باش

َناُه ُحْكًما َوِعلْ  ": هيآ    "ًما آتـَيـْ

  م یعطا كرد او حكم و دانش: ترجمه
  ۱۷۸د ومعرفت حالل وحرامیمعرفت وعلم توح یعنی
  "وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن " : هيآ

  میده یم كوكاران را پاداشی ننينچنیو ا: ترجمه
  كند بر  یم ن داللتینمازگذاران را وا یعنی

  ۱۷۹" اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيَِّئاِت " 

كو كاران به بندگان خداوند و ی ننيبرند و گفته شده منظور از محسن یم راها  پنجگانه خطا ینمازها یعنی
   ننهد "احسان" است یمنت یگریانجام دهد و بر د تعاىلیخدا یرضا یكه بنده برا یز گفته شده هر كارین

 یعنی نيالمحسن ینجز نجا نبوت است ومنظور از كذلكید " احسان" در ایالله عنه گو یو ابن عباس رض
ه "شهادت" ین آید منظور از احسان در ایگر از مفسران گویم ودیده یم امربان را پاداشینگونه پیما ا

  : دیفرما تعاىلیاست چنانكه خدا
ْحَسانُ "   ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ   ۱۸۰"َهْل َجَزاء اْإلِ

  ۱۸۱ت است.طاعا یز گفته شده منظور تمامیشهادت جز درجات است ون یا سزایآ یعنی 
  
  "َورَاَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بـَْيِتَها َعن نـَّْفِسِه " : هيآ

  . طلب كرداز او را نفسش درمنزلش بود  ی که اوآن زن: ترجمه
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ز را جزء او فراموش كرده بود و جزء یهمه چداشت ه السالم یوسف علی ی که بهمحبت شدت خا ازیزل

 كرد و در شب نمی نگاه یو جزء او به كس شناخت نمی جزء او ید و مفهومیشن نمی سخن او را
ز یاد او و همه چید مگر به یكش نمی خورد مگر به اشتهاء او و نفس نمی ییو غذامگر اندکی د ییآسا نمی
كرد و  یم وسفیوسف ی دیچك یم نيشكافت و خون ازاو بر زم یم از او ید و اگر رگینام یم وسفیرا 

خا در محبت ید زلید یم وسف را نوشته برستارگانیگرفت نام  یم آسمان باال یچون سر خود را بسو
  :دا و سرگشته بودیو در او ش انريو در صورت او ح ه السالم خرد را باختهیوسف علی

ــان و صــورت ــه لقم ــا حكم  وســفیله
 فـــــــــــوسیوب وغربــت یــصــرب ا و ىل

  
  

 میومنــــــــــــــــطق داود و عفـــــــت مـــــــر
 عقــــــــــوب وحســــــــــرت آدمیوبكــــــــــاء 

  
  : هترجم 

  د پاکدامنی مریمقمان زیبایی یوسف و زباندانی داوحکمت ل ستبرای او
  است صرب ایوب و غربت یوسف و گریه یعقوب و پشیمانی آدمبرای من  و
  

ابان یرنجور در ب یهای یان وزردگونه با پایك میدم بارید ید غالمیفرما الرحمه الله تعاىل یذالنون مصر
ش رفته و بر او سالم كردم و گفتم دوست من تو را یپ .ییو چهارپا یا هو توش چ ماىلیه یمود بیپ یم راه
  :  سرودنينم پس چنیب یم ن حالیبر ا

  البدن یذاب مما ف یوفؤاد  یبدنیفؤاد یذاب مما ف
  : ترجمه

  بود جسممآنچه در هر کرد  آبودلم  ،جسمم آب شد از آنچه در دلم بود
  

  :پس گفت. بر من وارد شد یريفق ید روزیفرماه یرحمه الله عل ۱۸۲یسهل بن عبدالله تسرت
  ؟ا نهیز است یبخورم جا یده ام اگر طعامینچش یخ چهل روز است قوتیش یا 
  .اران را گفتم از خوراك دوستان او را دهندیپس  
  .ست خوراك دوستان گفتم خرماید چیپرس 

است. پس  تعاىلیخوراك نزد ماست وآن همان خدا یبه شبهه افتاد ن مسئلهیخ درایش یگفت ا
  .شود یم شرتیام ب ینوشم تشنگ یم شوم چون آب یم زد وگفت هر گاه تشنه یا حهیص

  .یریمرا بپذ یدهم مهمان یم سوگندت یپرست یم پس برخاست كه برود پس گفتم به آنچه كه 
ر نم و دینش یم آنچنان كه من ینیو نزد من نش یوجزء با من ننوش یگفت به شرط آنكه جزء با من نخور

  .مگر پس از چند روز یخوراك بر من تعرض نكن
  .پس گفتم باشد 
ن یش از ای مرا فرمان خوردن ده كه مرا بريفق یو من سه روز نشستم پس گفتم ا ستپس چهل روز نش 

نه یهرآ یو اگر با او بود یستیو با او ن ین بدان است كه تو با من هستیست با توباشم گفت ایتاب ن
  .كنم یم ییبایگونه كه من شكآن یكرد یم ییبا یشك

  .ستاد ووضوء نساختید و نخورد ونه ایوچهل روز تمام در محل خود نشست و نخواب
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  .اور آنچه همراه توستیپس ازچهل روز پس گفت ب 
  .میش آوردم پس چون دست به خوراك دراز كردم گفتم بسم الله الرحمن الرحیبرا یپس خوراك
   ؟یكن یم ذكر اینگونه راو چ؟یكن یم ا ذاكر را ذكریاهل آج یمرا بزد و گفت ا یا پس به ضربه

 یامربیا پیمقرب است و یا د پس گمان بردم كه او فرشتهینچش یزیكرد و خارج شد وچ یادیپس فر
دوستدار  یا مرسل بلكه او بنده یامربیمقرب است و نه پ یا گفت او نه فرشته یم دم كهیشن ییمرسل ندا

  .آدم است یاز بن تعاىلیخدا
را دوست نخواهد داشت  یگریرا دوست داشته باشد د تعاىلیكه خدا ید كسیه السالم فرمایمعصوم عل

را دوست بدارد او را  یا بنده تعاىلیدار است و فرمود اگر خدایشه بیهم تعاىلیز فرمود دوستدار خدایون
كه  یا گرداند به گونه یم را دوست بدارد او را از مردم جدا تعاىلیمحبوب مردم گرداند و اگر بنده خدا

قلبش  وگفته شده بدن دوستدار خدا با دوستان است وىل تعاىلیچ كس او را نشناسد به جزء خدایه
  چون ابر در حركت است.

خواستم  ود جایگاه او را گرامی دار پسز مرا فرمیگفت عز یم خاید زلیالله عنه گو یو ابن عباس رض 
و   را فراخواندمنيچكس نساخته پس جمله دانشمندان و مهندسیا هبسازم كه مانند آن ر یا او خانه یبرا

مغرب آن را  یه السالم در مشرق آن باشد سویوسف علید كه اگر یبساز یا خواهم خانه یم آنان را گفتم
 یند و اگر بر روی خانه را ببینيند و اگر در باال باشد پایند و اگر در مغرب آن باشد مشرق آن را ببیبب
از آنان گفت  یكیپس  .مینما یكه رو یند به هرجایند واو در طول روز مرا ببیباال را بب  باشدنيزم
  شه خالص ساخته شود.یاز ش یا  خانهنيسته است كه چنیشا

  : ده استیقلب بنده مؤمن را به شش نام نام تعاىلی است كه خدانيچن 
  :دیپس فرما شهیش
   ۱۸۳"َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة  " 

 یچراغ است كه درآن چراغ یمثل قلب مؤمن مانند جا یعنی چراغ است یو مانند جامثال نور ا
ه فرمود پس مثل نفس مؤمن مانند یشه تشبیقلب مؤمن را به ش تعاىلیخدا .شهیش درون یاست.چراغ

ز چراغ و یدش چون دست آویخانه است و قلب او چون چراغ و معرفت او چون چراغ است توح
چراغ و چون زبان به  ییل چراغ واخالصش چون روشنایطاعتش چون فتمحبتش چون آتش چراغ و 

  بهره برند. اهل عرش رحمن از نور او ید تمامیاقرار آنچه كه در قلب وروحش است بگشا
گر از یه دیه آن از زمرد پایك پایشه یه آن از شیك پایه كه یچراگاه ساخت بر چهار پا یا خا خانهیپس زل

آن  یگوهر نشان كار گذاشته بود و براهای  دهیق بریوزه و عقري فنيق بود وبیقه چهارم از عیوزه وپاريف
ده شده بود ینشانها  انواع گوهرها  ن كه برآنیاز زر ی واسبنيمیس یر هر ستون گاویچهار ستون بنا كرد وز

ان یاگوناگون پرندگان و چهارپهای  اقوت قرمز بود قرار داد و داخل خانه را با چهرهیوچشمانشان از 
گوناگون نهاد وسقف آن را  ی با گوهرهانيمین وسیر خانه درختان گوناگون زریودرندگان آراست ودر ز

 یكو و در آن تختین ینتهاینهاداراسته به انواع ز یا ان خانه سفرهیبا چوب ساج زركوب بنا نهاد و درم
كه در  ن قرار دادیزر یزین و كنیزر ییآهو یا ك سفره كار گذاشت و در هر گوشهیاز چوب ساج نزد

 ین قرار داشت و برایزر یوعود سوز یگر چراغیز دیدر دستان كن قین وابریزر یا كاسه یزیكن دستان
ن كه سرش یزر یهای ین با پایزر یاز صندل و عاج كار گذارد كه برهر در طاووس یهای آن خانه در
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  ده بود.یردانش پر از مشك گیو درم وزهريق دُم و پرش از فین منقارش عقیزمرد
مه خود یشه بود پس ندی و باال و اطرافش از شینينه كه پایگر بساخت از آبگید یا انه خانه خانهیو در م

به  مه اش او را گفت كه خود رایده ام ندیغرق گرد ین غالم عربانیدر محبت ا یرا گفت كه من براست
ه السالم به آن یوسف علی كرد چون نيچننجا دعوت كنم پس یتا او را به ا یارایبا بیزهای  یانواع آراستن

 یا كسیخدا ربا: ست به پروردگار خود عرض كردینهاد هنگام ظهر بود پس چون به آنجا نگر یمكان پا
 مرا از لغزش نيارحم الراحم یابد مگر آنكه معصوم باشد پس به عصمت خود ای نمی نجا نجاتیاز ا

  ...حفظ فرما
تو ساخته  ین خانه را از برایحانه قلبم من ایر ینور چشمم و ا یا دوست من یخا او را گفت ایپس زل

  .ام
  .شود نمی كوتر ساخته است كه هرگز خرابین یمن در بهشت قصر یخا پروردگار من برایزل یفرمود ا 
  ؟یزن یم كنم طعنه یم ا در آنچه تو را امریخا عرض كرد آیزل 
  . فرو فرستدنيرا بكام زم مرا و خانه ات تعاىلیم دارم كه خدایفرمود از آن ب 

  تو! یوسف چه دلرباست بویا یعرض كرد 
  .كرد یاز من فرار خواه یفرمود اگر بر قرب من پس از سه روز گذركن 

  .باست آن چشمانتیوسف چه زی یعرض كرد ا
  .بر رخساره ام خواهند بود ین دو پس سه روز در قربمن فرو هشتگانیفرمود ا 
  .تیهایمو باستیوسف چه زی یعرض كرد ا 
  .زدیر یم است كه در قرب از من یزیفرمود آن نخست چ 
  .باست رخسار تو فرمودیعرض كرد چه ز 
  . كردنيچن تعاىلیخدا 

  .تو یباست باالیعرض كرد چه ز
  .دمینگونه آفریا تعاىلیفرمود خدا 
  ؟یگردان یعرض كرد چرا از من رو 

  .خواهم یم ت پروردگارم رایفرمود چون رضا
  .گردد یبخشم تا از تو راض یم زكانشیبندگان و كن ام را بهای نهیگنج یامعرض كرد تم

  .فرمود پروردگار من رشوت نستاند 
  .دهد یم اد باز پسیار زیرد و وبسیپذ یم یده ام كه او اندكیعرض كرد شن 

  .ردیپذ یم زگارانیفرمود او تنها از پره
  .دانمنم را بگریاسالم آورم و د یعرض كرد اگر مرا فرمان ده

  ۱۸٤است. تعاىلیت خداین بخواست و مشیفرمود ا 
  "َوَغلََّقِت األَبـَْواَب " : هيآ

  و همه درها را ببست: ترجمه
ه یوسف علیرا بسته بود مگر مهر  یزیخا برنفس خود در هرچیزل یعنید یالله عنه گو یابن عباس رض

  السالم.
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 آن خانه چهار در بود و حسن یبست و براه السالم بیوسف علی یآن خانه را بر رو ید درهایگو یو كلب

ه السالم بر یوسف علیش وسرزنش را از شدت محبت یستاهای  خا درید زلیه گویرحمه الله عل یبصر
  خود بست. یرو
  " َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ  ": هيآ

  برای تو استمهیو(آن زن ) گفت : ترجمه
ه یوسف علی یبرا وىلها  طلب نفس و بسنت در، ینافرمان: دیفرما یم ادیز یسه چ خایزل یبرا تعاىلیخدا

دوستدار خود است و آشكار كننده های  یدنیپوشاننده پوش د چرا كه او تعاىلیفرما یذكرنم یزیالسالم چ
  گانگان.یدشمنان وبهای  نهان
  "َقاَل َمَعاَذ الّلِه ِإنَُّه رَبِّي َأْحَسَن َمثْـَواَي  ": هيآ

  ۱۸٥گاه من استین جایكوتریكه پروردگارمن ن تعاىلیناه بر خداه السالم ) گفت پیوسف علی(: ترجمه
  

 نيست ازبین ینزد آنكه او را اصالت ییكوین رود وىل نمی نيازب یچ مرد با اصالتینزد ه یكیتا بداند كه ن
نباشد چنانكه  یننده ماندنیاست پس چگونه نزد آفر یده ماندنینزد آفر یكیاست پس چون ن یرفتن
ا مگر آنكه ید خروج از دنی" حرام شد بر هر نفس پل: دیه وآله وسلم فرمایالله عل یصل یامرب مصطفیپ
ند بر مهر ريگ یم ی" دلها خو: ه السالم فرمودیز معصوم علیكرده است" و ن یكیكند به آنكه به او ن یبد

  كند". یكیآنكه به آنان ن
 یدیخا به شوب گناه و پلیزل یكین ز به او بود وىلیعز یكیش از نیه السالم بیوسف علیخا به یزل یكین

برد چنانكه  یم ا و حسرت آخرت رهیدن یخوار ین همان است كه صاحب خود را به سویآلوده بود و ا
  : دیفرما تعاىلیخدا

  ۱۸٦".ثُمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة  "

  ."الَِّتي ُهَو ِفي بـَْيِتَها َعن نـَّْفِسِه " : هيآ

  را طلب كرد.  یالسالم درمنزلش بود ازنفس او و هیوسف علیكه  یو آن زن: ترجمه
  

  خا بود كه او را از نفسش طلب نمود و براو قصد كرد.یو آن زن زل
  ز بوده است.یوگفته شده طلب كننده زن عز

  ".َوقَاَلْت َهْيَت َلَك " : هيآ

  تو یآماده است برا: ترجمه
  شده.توست" هم گفته  ینتها براین زی"ا یز به معنیبشتاب ون یعنی
خود بست و  یش و سرزنش را بر رویستاهای  داشت پس در یم ه السالم را دوستیوسف علیخا یزل
های  در یدارد تمام یم را دوست تعاىلینگونه آنكه خدایمحبت او را باز نگاه داشت پس بدهای  در

  .بندد یم زبر قلب خودیا و آخرت را نیدن یرا بر نفس خود بسته ودرهاها  و گمانها  گفته
  "َقاَل َمَعاَذ الّلِه " : هيآ
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  تعاىلیبرم بر خدا یم پناه: ترجمه
  برم  یم و به او پناه یخوان یم از آنكه مرا به آن تعاىلیسمان خدایزنم بر ر یم چنگ یعنی
  "ِإنَُّه رَبِّي " : هيآ

  او پروراننده من است: ترجمه
  من است  یاو آقا یعنی
  "َأْحَسَن َمثْـَواَي " : هيآ

  گاهم را بزرگ داشته است یاج: ترجمه
  كنم. نمی انتیداشته وارج نهاده است پس هرگز در خانه او و دراهل او خ نیکو داشته استمرا  یعنی
  "ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن " : هيآ 

  گردند. نمی كه ستم كنندگان رستگار یبراست: ترجمه
ن پدر یو نفر تعاىلیز است شرك به خدایه سه چريبن گناهان كید بزرگرتیه صلوه والسالم فرمایمعصوم عل
آورند  یم از آتش یز مرد زناكار را در تابوتیند در روز رستاخیه خود و گویمرد با زن همسا یو مادر و زنا

زنا كار  یند و گفته شده زندگانیاد برآیبد زنا كار به فر یز تا پانصد سال راه از بویند اهل رستاخیو گو
دم پس مرا گفت یبا دیز یزن یابانید در بیكان گویاز ن یكیز است و یناچ تعاىلیخدا كوتاه وارجش نزد

  یگفتم آر یدار یم ا قرآن را مقدمیآ
  :دیفرما تعاىلیخدا گفت 
  ۱۸۷"ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فـُُروَجُهْم "  

  .خود را نگاه دارند عفتمومنان را بگو تا چشمها را فرو بندند و و  
  :شعر

 یولســــت مــــن النســــا و لســــت منــــ
 ی شـــــريخطـــــر بقلبـــــك غـــــیفـــــال 

  
  

 الممــــــــــات الفجــــــــــوراىل یوال اتــــــــــ
ـــــــســـــــرّك ی ـــــــوم ی  مـــــــن فـــــــراق یأتی

  
  :ترجمه

  بسوی مرگ  میاور گناهانت را با خودو  ،از زنان نیستی و از من هم نیستی 
  آید  می جدایی از ی کهدر روز خوش آیدتو را ،مگرچیزی که انپس بر دلت گمانی مگذر

  
د پس به پشت خود ید گوید یشگفت خواه یزیخ بر پس خود بنگر كه چیش ید پس مرا ندا كرد ایگو
دم پس باز گشتم به آن یمكه رفتم و هفت سال آنجا مجاور گرد یدم پس به سویستم پس او را ندینگر

ازمن  یا هیك شد و به ثانیمن نزد دم كه بهیرا د یموضع كه او را گم كرده بودم در آن از دوردست شخص
 یستیك شدم پس او را گفتم تو كیپس به او نزد یستیدور شد پس او را ندا كردم به معبودت سوگند كه با

بود كه  یپس او همان زن پاك نهاد یترا رحمت كناد گفت من همانم كه مرا گم كرده بود تعاىلیخدا
د ید و كالبدش ناپدیبر تو باد و دگر بار نهان گرد خته بود پس گفت سآلمیازمن نهان گشته وازمن گر

  . شد
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  "َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها " : هيآ

  نه آن زن آهنگ اونمود و او آهنگ آن زن كرد.یو هرآ: ترجمه
چشمان ها  یقد و باال مو، ه السالم را كرد با ذكر محاسنیوسف علیخا آهنگ یت است كه زلیدر روا

  د.یل گردیه السالم به او متمایوسف علیوپاكش تا آنكه 
  .ه السالم به فرار از اویوسف علیخا به گناهان قصد كرد و یز گفته شده زلین و

  ه السالم قصد كرد تا او را باز دارد.یوسف علیو هم گفته شده 
  "َلْوال َأن رََّأى بـُْرَهاَن رَبِِّه " : هيآ

  .اند برهان پروردگار خود ریاگر نبود كه بب: ترجمه
گوناگون گفته های  پاسخ بود تعاىلیامرب خدایه السالم پی است حال آنكه او علنيگفته شده چگونه چن

د تا آن یفرما یش دچارمیامربان خود را به آزمایپ تعاىلیچراكه خدا -ش یآزما: اند هشده از آن جمل
  با ترس و مراقبت بكوشند. كنند در طاعت او تعاىل یم ادیهنگام كه او را 

  نعمتش را بر آنان بشناساند. ید تا آنان قرار گاههایفرما یم شیآنان را دچار آزما تعاىلیفته شده خداو گ
د به یان در امکارگناه یبرا یا د تا آنان را نشانهیفرما یم ش دچاریوهم گفته شده آنان را به آزما

  قرار دهد. تعاىلیخدا
چرا كه در نفس خود گفت من از برادرانم بهرتم د یش دچار گردیه السالم به آزمایوسف علیو گفته شده 

ز یه اسالم نیوسف علیاراده فرمود تا  تعاىلیچرا كه آنان به جهت عاق پدراز زمره گناهكارانند پس خدا
  در جمله آنان باشد.

  آن اختالف است. یستیان برهان و چیدر ب...فصل
 مكن كه از درجه نياو زمزمه كرد چن بود كه بر دوش او نشست و در گوش یا آن پرنده اند هگفت یگروه

  .ی افتینيامربان به پایپ
 د ویگز یم د كه انگشت بر دهانیه السالم را دیعقوب علیه السالم حضرت یوسف علیو گفته شده 

  ؟ینیب نمی ا مرایوسف آیا ی گفت می
  ؟ستید چیپوشاند پس پرس یم را یزید كه چیخا را دیه السالم زلیوسف علید یگو یو حسن بصر

  .ندیپوشانم تا مرا نب یم بتم را یخا پاسخ داد كه رویزل
پس من  یكن یم ایند حیب یم شد ونهیاند یم جان كه نهیب یه السالم فرمود تو از جسمیوسف علیپس  
  ۱۸۸ا كنم.یداند ح یم ند و پنهان و آشكارمرایب یم سته ترم كه ازآنكه مرایشا

وان یوسف نام تو در دی یسالم ندا در داده شد كه اه الیوسف علیند در نهان یخداوندگاران سخن گو
  ؟یكن بخرداننا كار  یخواه یم امربان است و تویپ
  : ون آمده كه برآن نوشته شده بودريوار بیرا كه ازد ید دردستیرا د یا ند نوشتهیو گو 
  ۱۸۹" َوَال تـَْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبيًال  " 

امرب عصمت یپ یگفت ا یم كه ییبایت زید در نهایرا د یده سقف خانه باز شد پس صورتوگفته ش 
  .ی مكن كه تو معصوم هستنيچن

آن  ی نوشته شده هر آنكس بد كند سزانيد بر زمی انداخت دینيه السالم سر را پایوسف علیو گفته شده 
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  د.یخواهد د
  ش مسح كرد یبالهابر او فرود آمده پشت او را با  یا شتهیفر و گفته شده

  د.یاو خارج گردهای  یپس شهوت از انگشتان پا
  نجا نبودم؟یگفت مگر من ا یم د كه او رایدر در خانه د را و گفته شده پادشاه
  د ید نمی را یگریك دیچ یكه ه ی آن دو واقع شد به نحونيب یو گفته شده حجاب
او در شگفت  ییباید پس از زیخود را د یبهشتهای  نياز همنش یكیه السالم یوسف علیو هم گفته شده 

  كه زنا نكند.  یكس گفت آنِ  یكه هست د تو آنِیشد پس او را پرس
وسف شتاب مكن او بر تو حالل خواهد شد چرا ی یبر او گذشت و او را ندا داد ا یا وگفته شده پرنده

  ده شده.یتو آفر یكه برا
 یگفت ا یم بر آن استاده بود و یا شتهید كه فرید درا كه در آن بو یه السالم چاهیز گفته شده او علیون
  ؟ین چاه را فراموش كرده ایا ایوسف آی

  خت.ید پس از او گریزشت د یخا را بر صورتیو گفته شده زل
فكن یبر جانب راست خود ب یوسف نگاهی ید پس او را گفت ایرا در برابر خود د یوگفته شده شخص
گفت فردا زنا كار در شكم من است  یم آنچه وجود دارد كه هرد بزگرت از ید یست ماریپس چون نگر

  خت.یه السالم ازاو گریوسف علیپس 
  "َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها ": هيآ

  نه آن زن آهنگ او نمود و او آهنگ آن زن كردیهر آ: ترجمه
  

ه السالم یوسف علیه السالم را نمود در خواب بود و یوسف علیخا آهنگ یكه زل یگفته شده بار نخست
 ین بابت دانسته بود كه او صاحب اصلیده بود و از ایآهنگ او را كرد چرا كه او را در خواب دهم 
  خاستیزل
  كنند. نمی یامربان معصوم هستند و آهنگ نافرمانیاست چرا كه پ یلیوأكو تین نیو ا
  
  "ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصيَن َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّه " : هيآ

  م چرا كه او از بندگان خالص ما بود"یرا برگرداند یدیو پل ینگونه ازاو بدیو بد: ترجمه
   ه بود.ختیاهن او در آوريبه پکه خت یگر یم خایكه از زل ید هنگامیاو را مخلص نام

  زد.یعصمت رحمن درآوزد و به یطان بگریاز ش تعاىلیكه بنده عاشق خدا سته استینگونه شایبد
ا یك پس مرا گفت آیبود تار یدم پس آهنگ او كردم و آن شبیرا د یزن ید درجوانیاز بزرگان گو یكی
ستند گفت پس كجاست آن ستاره ینجا جز ستارگان نیند پس او گفتم در ایما را بب یكه كس یكن نمی ایح

  ساز؟
در  م كه به اوتعاىلیرا از مخلصان قرار داد مان و توبه كار بازگشتم و در نهانم ندا شد كه تویپس پش

  .یوصل گرد تعاىلاو كه به یاز جهت یزیآو
  : دیفرما یم تعاىلیوندد چنانكه خدایزد تا به او پیآو یم خود در یسمان موالینگونه مؤمن به ریپس ا

 ۱۹۰"َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا "  
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 تعاىلید چنانكه خدایآ یم بدست یمقامات از تقو یاموصول در تم یدر اركان وصال شناخت چگونگ
  : دیفرما یم
َر الزَّاِد التـَّْقَوى  "     ۱۹۱" فَِإنَّ َخيـْ

ه وحشت یلباس دلها وما یاست " تقو یتقوها  ن توشهیكه بهرتید پس بدرستیريتوشه بر گ: ترجمه
  .من استیاهر
  دیفرما تعاىلیخدا

ٌر :     ۱۹۲ "َولَِباُس التـَّْقَوَى َذِلَك َخيـْ

  :دیز فرمایون
   ۱۹۳"َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِبَها  " 

  سته تر بودند.یشا م و آنان به آن واهل آنیالزام كرد یوآنان را به كلمه تقو
است چنانكه  یزان سنجش تقویو آن م درآن است یهمانا قول ال اله االالله وراست یو كلمه تقو

  : دیافرم یم تعاىلیخدا
  ۱۹٤" ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن  " 

  .شگان هستندیپ یكردند وآنان همان تقو یآنان همانندكه راست: ترجمه
 تعاىلیشگان چنانكه خدایپ یت تقویست مگر هدایدر كتاب فروفرستاد ن تعاىلیكه خدا یو آن دانش

  : دیفرما یم
  ۱۹٥" رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن  َذِلَك اْلِكَتاُب الَ " 

  . شگان استیپ یچ شك درآن راه ندارد و به راه آورنده تقویكه درآن ه است ین كتابیالم ا: ترجمه
  : دیچنانكه فرما یله تقویدانش بوس یريفرمان داده برفراگ تعاىلیوخدا

  ۱۹٦" َواتـَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا "  

  د.یريگ یید و دانایه كنشیاز خدا پ یتقو: ترجمه
  : دیفرما تعاىلیز خدایون 
  ۱۹۷" َواتـَُّقوْا الّلَه َويـَُعلُِّمُكُم الّلُه " 

ها  گفته یجا تماممه در ه تعاىلیاد دهد. وخدایشما را  تعاىلید تا خدایكن یدور ییم خدایاز حر: ترجمه
 مقرون فرموده است.  یرا به تقوها  و كرده

  : دیفرما تعاىلیچنانكه خدا
 ۱۹۸"ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن " 

 د.ییشه نمایپ ید كه تقویش از شما نوشته شد شاینوشته شد بر شما روزه چنانكه بر كسان پ: ترجمه 
  
  : دیحج فرما بارهدر تعاىلیز خدایو ن 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى َوتـََزوَُّدوْا فَِإنَّ خَ "    ۱۹۹" يـْ



۹٦ 

  است. یتقوها  ن توشهید كه برتریريتوشه بر گ: ترجمه
  : دیفرما تعاىلیوهم خدا

  ۲۰۰" َلن يـََناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمنُكْم " 

  رسد. یم شما به خدا یتقو رسد وىل نمی د به خدایكن یم یگوشت و خون آنچه كه قربان: ترجمه
  : دیفرما یم جهاد بارهدر تعاىلیو خدا

  ۲۰۱" َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُه بَِبْدٍر َوأَنُتْم َأِذلٌَّة فَاتـَُّقوْا الّلَه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن " 

 ید پس تقویچارگان بودیكه شما ب فرمود در حاىل یاریشما را در بدر  تعاىلینه خداییو هر آ: ترجمه
  د.ید باشد كه سپاسگزار باشییشه نمایرا پ یخدا

  : دیفرما یم هم او تعاىل 
ُهْم َواتـََّقوْا َأْجٌر َعِظيٌم "    ۲۰۲"ِللَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِمنـْ

: دیفرما تعاىلیبزرگ است. و خدا یدند پاداشیگز ینموده وتقو یكیازآنانكه ن یكسان یبرا: ترجمه 
  كرت است.ینزد ید آن به تقوییت نمااگر گذش: ترجمه "ی"وان تعفوا اقرب للتقو

  
  :دیفرما و هم اوتعاىل

  ۲۰۳"وَُكُلوْا ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َحَالًال طَيًِّبا َواتـَُّقوْا الّلَه  " 

  د.یشه كنیپ یاله یزه و تقویفرمود شما را حالل و پاك ید از آنچه خدا روزیپس بخور: ترجمه 
  :دیفرما تعاىلیز خدایو ن 
  ۲۰٤"ا الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن يَا أَيـُّهَ  " 

د اگر از یمانده رها كن ید وآنچه را از ربا برجایشه كنیپ یاله ید تقویمان آورده ایكه ا یآنان یا: ترجمه 
  : دی فرمانيد. وهمچنیباش یم مؤمنان

  ۲۰٥" اْمَتَحَن اللَُّه قـُُلوبـَُهْم ِللتـَّْقَوى َلُهم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم  ُأْولَِئَك الَِّذينَ  "

 یآنان است آمرزش اله یآموزده است برا یشان را به تقویدلها تعاىلیهستند كه خدا یآنان كسان: ترجمه
  بزرگ."  یو پاداش
  :دیفرما تعاىلیخدا

  ۲۰٦" ُه َمْخَرًجا َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب اْآلِخِر َوَمن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعل لَّ "  

  د.یفرما یكه انتظار آن ندارد روز ییاورا از جا تعاىلید خدایشه نمایپ یاله یو هر آنكه تقو: ترجمه
: فرمود یو ھم او تعال   

  ۲۰۷"َوَمن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسًرا " 

  د.یش فرمایبركار او گشا تعاىلید خدایشه نمایپ یاله یهر آنكه تقو: ترجمه 
  : دیز فرمایو ن 
  ۲۰۸" َوَمن يـَتَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا  "



۹۷ 

  .مییم و پاداشش را چندان نمایش را بپوشانیهایبد را که پروا کندو آن : ترجمه
  : دیفرما تعاىلیوخدا 

  ۲۰۹"للََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا " فَاتـَُّقوا ا

  .دیز كرده و گوش فرا داریپرههر قدر توانید را  تعاىلیخدا: ترجمه 
  : دیفرما و هم او تعاىل

  ۲۱۰" َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم " 

  ن شماست.یزگارترین شما نزد پرودگارتان پرهیتر یگرام: ترجمه
  : دیفرما تعاىلیوخدا 
  ۲۱۱" يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن يَا أَ "

د ید و مرگ را مالقات نكنیز كنیرا آنچنان كه حق اوست پره ید خدایمان آورده ایكه ا یآنان یا: ترجمه
  .دیمگر آنكه مسلمان باش

  
  : دیز فرمایو ن 

   ۲۱۲"اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا فَاتـَُّقوا " 

  د.یكن یوريد و پیز اوست و گوش فرا دارید آنچنان كه حق پرهیز كنیرا پره یخدا: ترجمه
  . ت و محبت مصون داشتیزگاران به والیمؤمنان و پره تعاىلیخدا

  :دیفرما چنانكه خود اوتعاىل
  ۲۱۳" َواللَُّه َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن "  

  زكاران است.یپره وىل تعاىلیخدا
:ديفرما یتعاليخدا   
  ۲۱٤" الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا "  

  .اند همان آوردیاست كه ا یآنان وىل تعاىلیخدا: ترجمه
  : دیفرما تعاىلیوخدا 
  ۲۱٥" َوالّلُه ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن  "

  ان است. یبایدوستدار شك تعاىلیخدا: ترجمه
  : دیرماف و هم او تعاىل

  ۲۱٦" ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن " 

  . ان استیدوستدارپارسا تعاىلیخدا: ترجمه
  : دیفرما تعاىلیو خدا

  ۲۱۷"َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن " 

  ك كرداران است.یدوستدار ن تعاىلیخدا: ترجمه 



۹۸ 

  :دیفرما اوتعاىل و 
  ۲۱۸" اْلُمَتَطهِّرِيَن  " ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ "  

  است. دگاننشو پاكتوبه کنندگان و دوستدار دوستدار  تعاىلیخدا: ترجمه
 : دیفرما تعاىلیو خدا

ِليَن "    ۲۱۹"ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِّ

  دوستدار توكل كنندگان است. تعاىلیخدا: ترجمه 
 :دیفرما عاىلیو خدا 
  ۲۲۰"  ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التـَّوَّابِينَ "  

  دوستدار توبه كنندگان است.  تعاىلیخدا: ترجمه
  
 : دیفرما تعاىلیز خدایو ن

  ۲۲۱"ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن  "

  . ك كرداران استینه با نیهر آ تعاىلیخدا: ترجمه 
 :دیفرما تعاىلیوخدا 
  ۲۲۲" ِإْن َأْولَِيآُؤُه ِإالَّ اْلُمتـَُّقوَن  " 

زكاران از حصر یبزرگدشت پره یكه برا. ستیاء پروردگار نیدرشمار اول یزكاران كسیجز پره: ترجمه
م برآن ی آن در قرآن كرريات و غین آیا یو تمام زكارانیبه جز پره یائیست اولیاستفاده فرمود ن "االّ"

س و بلعم ی چون ابلنيستون بزرگ اسالم است پس نظر كن در حال مستدرج یداللت دارد كه تقو
خواهش نفس خود را  یورينمودند و پ یسست یدرجه كمالشان چون درتقو یرگصا كه با بزیوبرص

  كردند چگونه از درجات كمال سرنگون شدند.
 : شعر

  سیلكان اشرف خلق الله ابل  الشرفیالعلم من دون التق یلو كان ف
  ن مخلوقات بود.یمن بهرتینه اهریهرآ داشت یشرافت ییاگر دانش بدون پارسا: ترجمه

. نهد یم ند و جهان تباه شونده را وایگز یرا برم یجاودانگ بحال خردمند پارسا هم اوكهپس خوشا  
  كرده است.  یدور ییكند در گفتار و كردار خوراك و پوشاك از آنكه از پارسا یم یودور

 تعاىلیخدا یآخرت است شتابان بسو ییا و رسوایدن یه كاستی بد مانيو پارسا چون دانست همنش
  : دیفرما تعاىلینكه خدازد چنایگر یم
  ۲۲۳" َفِفرُّوا ِإَلى اللَِّه "  

  دیزیبگر تعاىلیخدا یپس بسو: ترجمه
  : دیفرما تعاىلیز خدایو ن 
ء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقيَن  "    ۲۲٤"اْألَِخالَّ

  ان. یگرند مگر پارساید یدشمن گروه ین روز گروهیدوستان در ا: ترجمه 



۹۹ 

  که مراد از این روز روز بازپسني است.
  : دیفرما و هم او تعاىل

َلَتى لَْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ ُفَالنًا َخِليًال "    ۲۲٥"يَا َويـْ

  گرفتم نمی را دوست یكاش فالن یاای وای برمن  د)یامت گوی(در روز ق: ترجمه
  :دیفرما تعاىلیز خدایون
َنَك بـُْعَد ا"     ۲۲٦"ْلَمْشرِقَـْيِن َفِبْئَس اْلَقرِينُ يَا لَْيَت بـَْيِني َوبـَيـْ

  است.  ینیبه اندازه خاور تا باخرت بود پس بد همنش یی من و تو جدانيكاش ب یا: ترجمه
  

  : در باره آنان در قرآن فرموده تعاىلیهستند كه خدا ینان بد آنانیو همنش
  ۲۲۷"ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ اْلَكاِفرِينَ  "

  دوست ندارد كافران را تعاىلیخدا: ترجمه
  ۲۲۸"ِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن  "

  را دوست ندارد. یبرپا كنندگان تباه تعاىلیخدا: ترجمه
  ۲۲۹"ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن  "

  اسراف كنندگان را دوست ندارد. اوتعاىل: ترجمه
  ۲۳۰"ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ الَخائِِنينَ " 

  شه گان را دوست ندارد.یت پانیخ تعاىلیخدا: ترجمه
  ز دوست ندارد.یرانده شدگان را ن تعاىلیز خدایون
  نكته.... 
ب ین ترتید بدیز به وصال او رسید نشد و پس از آن نیه السالم نا امیوسف علیخا ازجهت تعلق به یزل 

  گردد. یم ز منان متصلیخت به آن عزیدرآو تعاىلیبنده چون به كتاب خدا
  نكته.....

ه السالم بود پس دستش به یوسف علیاهن خود ريد و آن پیه السالم را دریوسف علی ییاهن روريخا پیزل
  ۲۳۱ه السالم بود.یعقوب علیاهن رين پد وآیه السالم نرسیوسف علین یریاهن زريپ
آورد و  یم است كه بنده بدست یاهنريو آن پ یاهن بنده گرياهن است پريبنده دو پ ینگونه برایبد
اهن طاعت بنده را ريطان اگرچه ممكن است پید پس شیفرما یم به او عطا تعاىلیكه خدااهن معرفت ريپ

طان یش یسته ا ست كه اگر بربنده از سوین شایابد. بنابرای نمی اهن معرفت دستريهرگز بر پ بدرد وىل
  زد.یرحمن گر یحمله شد به خدا

  .....ادامه
  "ِمن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب  َواُسَتبَـَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصهُ " : هيآ

خا را یزل یه السالم از پشت پاره شد و آن دو آقایوسف علیا هن ريدر شتافتند و پ یآن دو بسو: ترجمه 
  افتند.ینزد در 



۱۰۰ 

  ه السالم آزاد بود.یوسف علیآن دو نفر چرا كه  ید آقایفرما نمی و
  : خود را گفت یخا شویپس زل

  "َمْن َأرَاَد بَِأْهِلَك ُسَوءً  قَاَلْت َما َجَزاء" : هيآ

  آنكس كه بر اهل تو اراده بد داشته باشد یست سزایچ: ترجمه
  : خا ادامه دادینجا منظوز از "بد" زناست. پس شوهر ساكت شد پس زلیو در ا 
  "ِإالَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم " : هيآ

  ردناك.د یا ا شكنجهیمگر زندان : ترجمه
 گرفتار یپاسخ داد چون عاشق معشوق را به هر عذاب ؟د چرا كشنت نهیاو را بزن پس شوهر او پرس یعنی
ا به انواع عذاب زندان یكه بنده را در دن تعاىلیكشد. پس شگفتا از خدا نمی كند جزء آنكه او را یم

  سوزاند. نمی او را در آخرت به عذاب آخرت كند وىل یم گرفتار
  "اَل ِهَي رَاَوَدْتِني َعن نـَّْفِسي قَ " : هيآ

  خواست. یم خواهش خود یفرمود او از من نفسم را برا )ه السالمیوسف علی(: ترجمه
 یسته قضاوت است كه قاضین شایخواره در گاهواره به سخن درآمد و اريش ین هنگام كودكیپس در ا
   حكم ندهد.نياز طرف یكی یبر گواه

  ؟یدار یهاا گوید آیخا پرسیپس از زل
  .گفت نه

من كه تو را دهش كردم و بزرگت داشتم  ین بود سزایا ایه السالم كرد و گفت آیوسف علیبه  یپس رو 
ان گماردمت هموار یكت كردم و بر سپاهیدمت و در چشم مردمان تو را باال بردم و به پادشاه نزدیو برگز

 یانت داشتیزه خیپس انگ یكرد یم ر آند یخواست یم م را آنچههای نهیام را و گنج یكردم برتو پادشاه
  ت.یتو بر موال یبود یا پس چه بد بنده

  .......نكته
  !بنده من ید ایفرما یم آن گه كه تو را تعاىلیدر برابر خدا باد تشرم

بزرگت داشتم و به ركوع و سجده تو را به ها  ینين آیده تریست به هست آوردم و به برگزیمن تو را از ن
ومخالفت من  یختیرا بخشش دادم و تو از من گر مدلت را معرفت خودبر تم و ك ساخیخودم نزد

و خواهش نفس تو را  یا فروختینت را به دنییو آ یو زنا كرد یو گناه كرد یام كرد ینافرمان یكرد
   كرد بنده من.نينچنید و اییونفس تو آن را بر تو آرا متوقف كرد

  :شعر
ـــــوب ـــــت جـــــواب یدیســـــ یذن  یقطع
 للعـــــرض فـــــاقرأ قـــــم تیـــــاذا نود

 یو اشــــــباب ینــــــادیوكــــــم شــــــآب 
 وكــــم مــــن نــــاطق قــــد صــــار بكمــــا

 صــــــارفخما حیو كــــــم وجــــــه صــــــب
 یغنـــــی سیلـــــ عیطعـــــام مـــــن ضـــــر

  

 الحســــــاب ومیــــــغــــــدا  یفمــــــا عــــــذر
ـــــــــطرالخطا ـــــــــ ایوقدس  الكتـــــــــاب یف

ــــــوحی خیوكــــــم شــــــ ــــــ ن ــــــاب یعل  الش
ـــــــــــ قـــــــــــدریفال  رد الجـــــــــــواب یعل
ــــــــ یلقــــــــیف ــــــــؤس ان  واع العــــــــذابب

ــــــــ ــــــــن حم ــــــــراب م ــــــــراب میش  واش
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 یكســــــیومــــــن ســــــربال قطــــــران ف
ـــــــانیف ـــــــو  احن ـــــــوا ای ـــــــان عف  من
  

ـــــیف ـــــذاب یبل ـــــن كـــــرب الع  الجســـــم م
 وجــــــد بــــــاالعتق مــــــن ســــــوء حســــــاب

  
  : ترجمه

  پس در فردای حساب عذری برای من نیست ،اند هگناهانم ای موالی من زبانم را بند آورد
  منوسطرهای این کتاب نیست مگر خطاهای  ،آن هنگام که صدایم کنی که برخیز و کتابت را بخوان

  دادند می و چه پريهایی که مرا به جوانی پند ،وچه جوانهایی که مرا وجوانیم را خواندند
  زبانشان بند آمد که بتوانند پاسخی بدهند ،و چه سخنورهایی که چون بنزد شما آمدند

  عذاب نمایان شد.های  برآنها زشتی ،و چه صورتهای زیبایی که چون بنزد شما آمدند
  و آبش داغ و جوشان است ،کنند نمی ی است که سريایه از گدازنده شخوراک

  فرساید می و از این رنج بی پایان کالبدم ،چکد می و قطرات قري داغ از لباسهایم
  و برمن رحم کن با جدا کردن من از بدی حسابم ،پس ای صاحب منت مرا ببخش

  
ست آن فرمود ید كیرسدهد پ یم یمن گواه یگناه یكه بر بهست  یه السالم فرمود كسیوسف علیپس 
  : دیفرما یم تعاىلینگونه است كه خدایخا پس ایاز اهل زل یكس

  " َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِلَها  "

  داد. یاز اهل آن زن گواه یو گواه: ترجمه
 د از شكاف در به درونیخا را شنیداد چرا كه او چون مكر زل یگواه: دیالله عنهما گو یابن عباس رض

خا به یچهل روزه بود و گفته شده كه خواست تا بر محبت زل یز گفته شده كه او نوزادیست ونینگر یم
خا یاست كه بر محبت زل یه السالم فرمود مرا گواهیوسف علیدهد چنانكه  یه السالم گواهیوسف علی

 رخسار است چرا كه عشق در رخسار رخ یمنظور از گواه زرد اند هدهد. واهل اشارت گفت یبه من گواه
  د.ینما یم

دبه یگو یم ه السالم فرمود او سخنیوسف علیتواند داد  یخوار گواهريد چگونه كودك شیپرس عزیز
  آورد. یم را به سخن یزیكه هر چ یكس تعاىلیفرمان خدا

  ؟یده یم یغمَازچه گواه ید ایخوار را پرسريپس ملك كودك ش
 ییداده كه جز او خدا یخود گواه تعاىلیو خدا تعاىلیست جز خداین ییدهم كه خدا یم یگواه: گفت

ن ین گروه بد تریدارد و ا یم ش زبان زنندگان را دشمنین تعاىلیمخوان كه خدا نينچنیاو تو مرا به  ستین
نگونه یانه آن دو ایش زبان. ودرمیآمرزد بجز شرك و بجز ن یم را یهر گناه تعاىلیده هاست وخدایآفر

ده شده یوسف است و اگر از پس دریباشد پس گناه از  شیآن از پ یاهن بنگراگرپارگريحكم كن و به پ
  خا گنهكار است.یباشد پس زل

  : دیفرما یم كه تعاىلین است سخن خدایو ا
  "َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقيَن "  

ان است و اگر یآن مرد از دروغ گود یگو یم ده بود پس آن زن راستیش دریاهن آن از پرياگر پ: ترجمه
  ان استیوسف از راستگوید و یگو یم ده است پس آن زن دروغیاهن از پس درريپ
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  .......نكته
كه داده بود فرمود تا او را بزرك  ییآن گواه یه السالم از برایوسف علین نوزاد بزرگ شد یچون ا

بزرگ  تعاىلیدهد خدا یگواه اىلتعیخدا یگانگیست آن را كه بریداشتند وعزت نهند پس شگفت ن
  داردش در هردو جهان.

  نكته.......
ه السالم شد یوسف علیخا بود پس از اهل یه السالم داد از اهل زلیوسف علی یگناهیبر ب یآنكه گواه

 تعاىلیسته است كه از اهل موال گردد چنان است كه خدایموال دهد شا یبرپروردگار یپس آنكه گواه
  : دیفرما یم
  ۲۳۲"ْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِبَها َوأَ  "

  سته تر به آن بودند و اهل آن بودند.یملزم ساخت وآنان شا ییو آنان را به كلمه پارسا: ترجمه
  : دیفرما یم ه السالمیدر سرگذشت نوح عل تعاىلیهستند و خدا تعاىلیژه خداید اهل ویپس اهل توح

  ۲۳۳........" .ُه لَْيَس ِمْن َأْهِلكَ َقاَل يَا نُوُح ِإنَّ  "

  .........ستیاو(پسرت) از اهل تو ن: ترجمه
  امربرا در نجات او سرزنش فرمود.یست پس نجات اورا از من مخواه پس پیكتاپرست نیچرا كه او 

*************  
  ادامه داستان.....

  "ِمن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم  فَـَلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َقاَل ِإنَّهُ  ": هيآ

 ین از مكر شما زنان است و براستیده بود پس گفت ایش دریاهنش نگاه افكند كه از پريپس برپ: ترجمه
  كه مكر شما زنان بزرگ است.

  
  : ه السالم كرد و عرض كردیوسف علیبه  یسپس رو

  "يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا " : هيآ

  بگردان  یرو ن (كار)یسف از اوی یا: ترجمه
  و او را دربرابرمن رسوا مكن. یچ مگویوسف نزد من از داستان هی یا

  
  نكته.....

 نيز چنیگنهگاران را ندارد واز اهل خود ن ییاش خواست رسوا یز مصر با آن خدا ناشناسیعز
 مانیهل ااش چگونه گناهكاران را رسوا كند و از ا یبا آن بخشندگ تعاىلیخواهد پس خدا یم
ه السالم خواست) كه ازاو درگذر و او را رسوا مفرما كه او یوسف علیزمصر از یخواهد (چنانكه عز یم

  كند. نمی عاشق توست ومعشوق خلوت عاشقان را رسوا
  : خا كرد و گفتیبه ل یپس رو

  "َواْستَـْغِفِري ِلَذنِبِك ِإنَِّك ُكنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن " : هيآ
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  .یگناهت آمرزش خواه كه تو از خطا كاران یو از برا: ترجمه
  

عزوجل از  یشگفت اگر خدا گردد پس چه یم یمصر از اهل خود به درخواست آمرزش راض عزیز
  : دیفرما تعاىلیگردد چنانكه خدا یبندگاه مؤمن خود به درخواست آمرزش آنان راض

  ۲۳٤"ِر الّلَه َيِجِد الّلَه َغُفورًا رَِّحيًما َوَمن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه ثُمَّ َيْستَـْغفِ " 

را  تعاىلید خدایش نمایدرخواست بخشا تعاىلید از خدایشنت ستم نمایا برخویكند  یوآنكه بد: ترجمه
  ابد.ی یم ندهیآمرزنده و بخشا

  
  نكته....

 ابد و همی یم د كه اورا نجات دهنده از آتشیفرما نمی زیابد و نی یم د اورا نعمت دهندهیفرما ینم
  ابد.ی یم شگرید او را آمرزنده و بخشایفرما یم ابد بلی یم د كه او را سالمت دارندهیفرما نمی

  
  یفصل در بزرگ

  : شمارد یم ز را بزرگیزده چیس تعاىلیخدا
  : دیفرما یم شمارد و یم نفس خود را بزرگ

  ۲۳٥"َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم  " 
  بزرگ یترجمه اوست باال

  : ده است و فرمودهیرا بزرگ نامعرش خود -۲
  ۲۳٦"الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  "
  پروردگار عرش بزرگ 
  : امرب خود را بزرگ شمرده و فرمودهیكردار پ - ۳
  ۲۳۷"َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  " 

  یبزرگ هست یكه تو بر كردار یبراست: ترجمه
  : ه السالم را بزرگ شمرده و فرمودهیل علیذبح قوچ اسماع -٤
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم "    "َوَفَديـْ

  ۲۳۸م.یداد ییبزرگ فدا یو او را به ذبح: ترجمه
  : جادو گران فرعون را بزرگ شمرده و فرموده یو جادو - ٥
  ۲۳۹"َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم " 

  بزرگ آمدند. ییو با جادو: ترجمه
  :  را بزرگ شمرده و فرمودهني لرزه روز واپسنيو زم -٦
  ۲٤۰"السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ  ِإنَّ زَْلَزَلةَ "

  است یز بزرگی چنيكه زلزله روز واپسیبدرست: ترجمه
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  : شرك را بزرگ شمرده و فرموده - ۷
  ۲٤۱"ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم " 

  بزرگ است یكه شرك ستم یبراست: ترجمه
  : و تهمت را بزرگ شمرده و فرموده - ۸
  ۲٤۲"ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيٌم " 

  بزرگ است ین تهمتیا !تو یمنزه: ترجمه
  : ومكر زنان را بزرگ شمرده و فرموده -۹
  ۲٤۳"ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم " 

  كه مكر شما زنان بزرگ است یبراست: ترجمه
  : و كتاب خود را بزرك شمرده و فرموده -۱۰

  ۲٤٤م"ي" والقرآن العظ

  سوگند به قرآن بزرگ: ترجمه
  : شمرده و فرمودهس را بزرگ یو عرش بلق - ۱۱
  "۲٤٥ َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ " 

  بزرگ بود. یس) عرشیآن زن (بلق یبرا: ترجمه
  : ز را بزرگ شمرده و فرمودهیو خرب روز رستاخ -۱۲
  "ُقْل ُهَو نـََبأٌ َعِظيٌم " 

  ۲٤٦بزرگ است. یبگو كه آن خرب: ترجمه
  : ز را بزرگ شمرده و فرمودهیو روز رستاخ -۱۳
عُ "    ۲٤۷"وثُوَن لِيَـْوٍم َعِظيٍم أَنـَُّهم مَّبـْ

  بزرگ "  یروز یختگانند برایآنان برانگ: ترجمه
داند آنچه را كه در هردو  یم است كه یا گانهیكه  یش را بزرگ فرمود از آن روینفس خو تعاىلیوخدا

ا پسربودن یگذرد و از دخرت  یمها  شهیو آنچه كه در اند آشكار و نهان، دا و پنهانیجهان است از پ
  ان در شكم زنان.كودك

آن چهار  یبرا تعاىلیده شده است خدایبزرگرت آفر یا دهیو عرش خود را بزرگ خواند چرا كه از هر آفر
ه هشتاد سال راه با یدور هرپا اقوت سرخ قرارداد كهیه از یصدو شصت پایهر ستون س ید و برایستون آفر

صد وشصت یان هردو ستون سیت ومن جهان اسیه پنجاه جهان همچون ایر هر پایپرواز فرشتگان وز
در  یبه شمار فرشتگان و جن و انسان وپرندگان و وحوش جملگها  دهیجهان از آفر یسال است و تمام

  .ندینما می مؤمنان درخواست آمرزش یند و از برایگو تعاىل یح خدایهر روز شصت هزار بار تسب
آن و احسان است و از اخالق اوست كه لق قرلق او خُامرب خود را بزرگ خواند چرا كه خُیلق پو خُ 

ز بهنگام یش شكست ونینمود و چون دندانها می ییبایشكرسید  می که از مردمان به اواد یبهنگام آزار ز
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د پس با دست ینخواند و چون به انگشت سبابه دست راست آزار د(به انتقام ) را  تعاىلیخداها  یسخت
دستت را از  یدند از چه رویشد پس او را پرس یم رتا آنكه دستش از خون پ گرفت یم چپ خون را
از  یا خت اگر قطرهیبرانگ یو راست یبه آن كه مرا بر درست سوگند فرمود یم پس ؟یكن نمی خون خاىل

 یاستبرشود از خشم بر اهل آن ومن  یم روزبری و آنچه كه برآن است زنينه زمیزد هر آی رنيخون من بر زم
  مهربانم.بر آفریدگان 

  " : دیفرما یم تعاىلیخدا ین رویاز ا
  " َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم "

  ۲٤۸ یبزرگ هست یو تو براخالق: ترجمه
صد و هفتاد یه السالم بزرگ خوانده شده چرا كه در بهشت سه هزارو سیل علیقوچ اسماع سر دنیربو 

  است. برابرشده
سمان آورده بودند و یار شرت عصا و رجادوگران فرعون بزرگ خوانده شده چرا كه برهفتاد هز یجادو
  شتابند. یم نيزم یبررو یهای چون مارها  سمانیو رها  ن عصاینمود كه ا یم چنان
ارهمراه از همراه دوست از دوست یاز  اری بزرگ خوانده شده چرا كه در آن روز ني لرزه روز واپسنيو زم

پراكنده  یند و گروهیگرد آ یكه گروه یززند در رویگر یم فرزندان از مادران و خواهران از برادران
وندند و یبهم بپ یكه گروه یرا بازدارند در روز یرا ببخشند وگروه یكه گروه یگردند و در روز

كه  یگر رانده شوند در روزید یند و گروهیبهم برآ یكه گروه یاز هم جدا شوند و در روز یگروه
و اندوه و در روز  یش و سخن و درروز شادفر داده شوند و در روز پرسیك یپاداش و گروه یگروه

  واقعه و در روز قارعه.
ك است كه یكه مشرك چون خواهد كه لب به سخن آغازد نزد یو شرك بزرگ خوانده شده از آن رو
  زند.یر فروری بشكافد و كوهها به زنيآسمانها از شرك او از هم بپاشند و زم
ستد پس آتش یا یم  بر پل صراطنيننده در روز بازپسكه بهتان ز یو بهتان بزرگ خوانده شده از آن رو

  ند.یب یم خود یرا بر باال تعاىلیك و خشم خدایآن را در نزهای  ر و شرارهیرا در ز
ند و آنان شاگردان ريگ یم طان فرایمكررا از ش زنان مکارو مكر زنان بزرگ خوانده شده از آن رو كه 

  ن آنان ناقص استیند و خرد و دیاو
  : دیفرما یم تعاىلیف خوانده شده خدایطان ضعیو مكر ش

  ۲٤۹"ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا " 

  ۲٥۰ف باشد.ینه ضعیطان هر آیمكر ش: ترجمه 
***************  

  ادامه.....
  "َوَقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز تـَُراِوُد فَـَتاَها َعن نـَّْفِسِه " : هيآ

  خواهد. یم ز كام ازجوان غالم خودیو زنان شهر گفتند كه همسرعز :ترجمه
  همسر حاجب و همسر و خواهر صاحب سرت و وهمسر صاحب مائده. یو آنان پنج زن بودند همسر ساق

  : نكته
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 یكه با هوا یشود مگر هنگام نمی ا پهلوان نهادهیجوانمرد  یعنی" یه السالم نام "فتیوسف علیبر 
اینجا ن یدرا ده بود وىلینجا او را غالم نامیاز آغاز تا ا تعاىلیكند چنانكه خدا یم شنت مخالفتیخو
ده نشد ی" نامیز تا آن هنگام كه بتان را نشكست "فتیه السالم نیم علیز ابراهیده شده است و نی" نامی"فت
  برگرداند  یكه از كفر و گناه رو ی" گفته نشد مگر هنگامیز"فتین سان اصحاب كهف نیو برا

  اش كم نشود یدند پاسخ داده شد آنكه چون مالش كم شد جوانمردیپرس یاز جوانمرد یو گروه
  :شعر

 خـــــــــال مـــــــــن مالـــــــــه یو فتـــــــــ
ــــــــــــل ســــــــــــؤاله ــــــــــــاك قب  اعط

  

ــــــــــــــوه غ  ــــــــــــــن الفت ــــــــــــــالريوم  خ
 فكفـــــــــــــاك مكـــــــــــــروه الســـــــــــــؤال

  
  نشود یته یهرگز از جوانمرد شود وىل یاز مال ته جوانمرد د کهوش: ترجمه 
  است ید پس اكراه از خواسنت تو را كافیتو را عطا نما ینش از آنكه از او درخواست كیپ

  
  شده باشد. یكیو گفته شده جوانمرد آن است كه ظاهر و باطنش 

  .گذشت از لغزش برادران است یز گفته شده جوانمردیو ن
  ت نكند.یز گفته شده جوانمرد آن است كه از كس به كس شكایو ن

  د. یبخشش نما یو سخت یو هم گفته شده جوانمرد آن است كه در آسان
  "َقْد َشَغَفَها ُحبًّا " : هيآ 

  دل آن زن را به محبت برده است یو براست: ترجمه
انه یم اند هز گفتین یآن مغز و دماغ است و گروه اند هگفت یست اختالف است گروهین كه شغاف چیدر ا

محبت  یعنین ظاهر و باطن بد یز گفته شده جملگیگاه روح است ونیجا اند هز گفتین یقلب است و گروه
وسف یبدنش وگوشتش و استخوانش و عروقش به  یخته بود وبا تمامیخا آمیه السالم با زلیوسف علی
   ۲٥۱ه السالم دل باخته بودیعل

ه یوسف علیاز ترس آنكه دل ودماغ خود را به محبت باخته است  -خایزل -ند كه آن زن یگو یم وآن زنان
  : دهند یم پس ادامه وسفیند محبت یگو نمی اد نكندیالسالم آنان را 

  "ِإنَّا لَنَـَراَها ِفي َضَالٍل مُِّبيٍن  "

  محبت گمره كننده. یعنیم ینیب یم آشكار یما او را در گمراه یعنی 
  

  و عشق.... یدر محبت گمراه
  
  : كند یم گر را دوست دارد چهار كارید یكه كس یكس

  كند یم ت او را جلبیرضا -
  كند یم ادی به روان او سوگند

 دارد یم دوستان او را دوست
  دارد. یم دشمنانش را دشمن
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  : اد كرد وفرمودیه و آله را دوست داشت پس به روان او سوگند یالله عل یمحمد صل تعاىلیخدا

  ۲٥۲" َلَعْمُرَك  " 

  سوگند به جان تو.  یعنی
  : ت او را جلب كرد پس فرمودیو رضا

  "تَـْرَضى َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فَـ " 

  ۲٥۳. ید كه شادان گردیفرما یم آنقدر پروردگارت به تو عطا یبزود یعنی 
  : ودشمنانش را دشمن داشت آنجا كه فرمود

َلًة تـَْرَضاَها  "    ۲٥٤"َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماء فَـَلنُـَولِّيَـنََّك ِقبـْ

  .یگرد یم تا راضیگردان یم ت قبله رایم پس برایدیچهره ات را در آسمان د یكه دگرگون یپس براست
  و دوستانش را دوست داشت آنجا كه فرمود 

  ۲٥٥" ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم " : 

  د تا شما را دوست بدارم.یینما یوريد مرا پیدار یم را دوست تعاىلیبگو اگر خدا
  س وسواس و انفاسنایز است افالس استیونشانه محبت چهار چ 
هما السالم بود وآن یل علیكائیل و میه السالم با جربائیم علیاما افالس مانند آنچه كه در داستان ابراه 
  : عرض كردند ید آن دو فرشته الهیخود بر گز یه السالم را به دوستیم علیابراه تعاىلین است كه خدایا
از  یزیا در او چیم تا آشكار گردد آیدر تجربه اندازم و او را ییم فرود آیما را فرمان ده تا بر ابراه 

  ؟محبتهای  ست نشانهیفرمود چ تعاىلیشود پس خدا یم افتیمحبت های  نشانه
  ب.یهنگام گوش سرپدن به ذكر حب عرض كردند بذل حاصل دسرتنج

ر گوسفندان ه السالم آمدند او بیم علیآن دو را فرمان داد پس فرود آمدند و به نزد ابراه تعاىلیپس خدا
نار پس ین بود به ارزش هزار دیزر یا ك قالدهیستاده بود و او را چهار هزار سگ بود كه در گردن هریا

بهره است پس آن  یاست و خواهان آن از خرد ب یا فهیا جین حالت به اوگفته شد پس فرمود دنیدر ا
  : با خواندندیز ییستادندوبا صدایدو فرشته نزد او ا

م ما یم ما اكرمه و من هو حكیم ما اقدمه و من هو كریم ما اعظمه و من هو قدیظ" سبحان من هو ع
  م ما ارحمه سبوح قدوس رب المالئكه و الروح".یم ما احلمه و ما هو رحیاحكمه و من هو حل
  ؟دشمایستیه اسالم به لرزه افتاد پس آن دو را ندا كرد كیم علیپس اركان بدن ابراه

  میهست تعاىلیعرض كردند ما بندگان خدا 
  .دیگربخوانیدهم كه بارد یم فرمود شما را به پروردگارتان سوگند 
  .یزیرا مگر در برابر چ یزیم چیخوان نمی عرض كردند 

  وانات یو حها  ام را از گله ییدم به شما دارایپس فرمود بخش
  خواندند  و شگفتنيدلنش ییپس دو باره با صدا

  .دیرا باز گردانه السالم فرمود صدا یم علیپس ابراه 
  .یزیم مگر به چیینگو یزیگر چیعرض كردند د
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شود  یم افتیآنچه كه در خانه ام  یام را و فرزندانم را و تمام ییدم به شما دارایپس فرمود بخش 
  .ازكاال

   پس صدا را باز گرداندند تا آنكه آرام گرفت پس گفت 
  .باشم یا شما برده یوبراد تا خودم را به شما ببخشم یگر صدا را باز گردانیبار د

  .یهست تعاىلیده خدایل كرد وعرض كرد حقا كه برگزیكائیبه م یل نگاهیپس جربائ
ات و فرزندانت  ییتو را در دارا تعاىلیپس آن دو فرشته خود را به او شناساندند و عرض كردند كه خدا 

  . ل استیكائین برادرم میل هستم و ایدهاد كه من جربائ یو قلبت افزون
به قصد  یده كه چون روزیه السالم نقل گردیعل یو آن مانند آنچه است كه از موس ۲٥٦ سنایو اما است 

  امربخدا؟یپ یا یرو یم د به كجاید مرد ازاو پرسیرا د یكوه طور به راه افتاد پس در راه مرد
  .از با پروردگارمیه السالم عرض كرد به جهت راز ونیعل یموس 
  .است یمرد گفت مرا با تو حاجت 
  ست حاجت تو؟ یفرمود چ 

  .دیاز محبت عطا فرما یبگو تا مرا بذر را تعاىلیخدا دعرض كر
از با معبود خواسته آن مرد را یرازو ن ینیريد از شیه السالم به موضع مناجات رسیعل یپس چون موس 

   ؟یراموش كردغام بنده ما را فیا پیآ یا موسیجل جالله او را نداء فرمود  تعاىلیفراموش كرد پس خدا
گاه تر   .یعرض كرد پروردگارا تو به آن آ

 را نياورد خائن است و من خائنین یغام امانت است و آنكه امانت را به جایرساندن پ وىل یفرمود آر
ن ساعت آنچه را كه او به توسط تو ز من خواسته بود به او عطاء یاز ا یا موسیدوست ندارم پس فرمود 

افت پس سر را باال كرد و عرض یاو را ن او بازگشت وىل یم به جستجوه السالیعل یكردم پس موس
  : كرد

  ؟بار الها كجاست صاحب آن حاجت
  .ختیفرمود از تو گر تعاىلیخدا 

 ؟عرض كرد چرا
دن یل دید پس اگر تو مريگ یم شود بلكه به ما انس نمی  ماريفرمود آن كه ما را دوست بدارد متوجه غ 

  .شه داخل شو كه او در آن استین بیپس به ا یاو را دار
  : ه السالم عرض كردیعل یخورد پس موس یم د كه او رایرا د یريپس چون داخل شد ش

  ؟ن چگونه استیپروردگارا ا 
 یكنم اما بنگر تا مقام او را در جهان باق یم نگونهیبا دوستان خود ا یمن در جهان فان یموس یفرمود ا

  .ینیبب
اقوت یسرخ تر از  اد باراقوت سرخ هفتید از ید یباال كرد پس كوشك ه السالم سر رایعل یپس موس 
  .ایدن
  او هستم. یز برایاوست و من ن ین كوشك برایفرمود ا تعاىلیپس خدا 

  ؟یدیایوسواس گرکی به دند از ی پرسنياز محب یو اما وسواس پس از بعض
  ا خارج شده ام.یو از دن ده امیایوسواس گر بهكه او را دوستدار شده ام  یپاسخ داد از زمان 
  ۲٥۷دم بده پس دم بداد. گفته شد نياز محب یو اما انفاس پس به بعض 
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  :شعر
 بهیهبَت له من نحو ارض حب

  الصَبا فتبسَماحیر لهیو خل    
  

   :ترجمه
  باد صبا از سرزمني دوستش و معشوقش لبخندی بر او تحفه آورد

ل داشت و ما چهار هزار یه جهت فارس گسالله عنه ما را ب ید عمربن خطاب رضیگو۲٥۸ یعطا سكر
ها بودند و یرانیم كه سالح ما بر آن كارگر نبود و در آن ایدیاستوار بلند رس یم پس به دژیاسب سوار بود
با یز یان نگاه انداختم پس جوانیرفتم و بر سپاه یبلند ید بر باالیبود گو یبا رویز یفرمانده آنان زن

 یارایانداخت و كس را  یم زهیدم كه نیپس او را د اسب نشسته بود دم از جوانان عرب كه برید یرو
  .دیكش ینبود پس چون چشمان آن زن براو افتاد آه یستادگیا
  ؟د كه چه شدهیز او كه در برش بود پرسیكن 
  .ده استیكه دژ ما گشوده گرد یپاسخ داد براست 
  ؟د چگونهیپرس 

  .دید یگر خواهید یپاسخ داد ساعت
  .را به نزد آن جوان عرب فرستاد یا پس فرستاده 

  ؟است یرا بر تو راه یا كسید آیپس او را پرس
  .تعاىلیخدا یعنیو دژ درون را به او  یم كنیرا به ما تسل یونريآنكه دژ ب به دوشرط یپاسخ داد آر

  .ستیشناسم اما دژ درون چ یم ون راريد دژ بیپس بر زبان فرستاده او را اجابت كرد و پرس 
  .یده یاو گواه ییكتایو بر  یینما تعاىلیم خداید آنكه قلبت را تسلپاسخ دا

  .پس در را گشود یغام داد كه با سپاه خود درآیپس او را پ 
دعوت به اسالم او را گفت بدان و آگاه باش كه من  یانش داخل قلعه شدند برایپس چون او و سپاه 

  م گردم؟ یرت هست كه من بر دستان او تسلاز تو بزرگ یان تو كسیا در سپاهیتم آسبزرگ ه یشهبانو
  .فه استی ما و فرزند خلرياو ام .الله عنهما یعبدالله بن عمر رض یپاسخ داد بل

  .م گردمید تا بر دست او تسلبریبه نزد او بر دستان خود پس گفت مرا 
از تو بزرگرت  یسنجا كیا در اید آیالله عنه وارد شد وپرس یكسان بر عبدالله بن عمر رض یپس او با تمام

  ؟هست
  .ن قرب اوستیه و آله و سلم و ایالله عل یصل تعاىلیو رسول خدا تعاىلیب خدایحب محمد یگفت آر
 تعاىلیدهم كه جزء خدا یم یشوم مگر بر دستان او پس به نزد قرب نشست و گفت گواه نمی میگفت تسل

گفت من از دار كفر خارج شدم  ست پس آنگاهیپس گر یست و آنكه تو محمد فرستاده او هستین ییخدا
  .ت گردمیترسم بعد از اسالم دچار معص یم  آنكهريبه غ

كه او را نا  یش از آنید پريما فرستاد بخواه تا جان مرا بگ یپس از پروردگارت هم او كه تو را به سو
  .كنم یفرمان
  .د پس رخسارش را بر قرب نهاد و در دم جان سرپدیگو

  .خردمندتر از او یرانیان زنان ایدم در مید ندیگوالله عنه  یپس ابن عمر رض
  .ع به خاك سرپدندیو ابن عمر بر او نماز گذارد و او را در قربستان بق 
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  .پس عبدالله بن عمر گفت خوشا بحال آنكه مرد و اعضاء بدنش از گناه پاك بود 
گر یكدیبا  یو در باغدم كه بهشتشان محبت بود و آن دیخرد باخته د ید مرد و زنیكان گویاز ن یكی 

  .كردند یم گفتگو
  ؟عبهر یا ییپس مرد خرد باخته زن را گفت كجا

را خداوند جبار ها  نیكه ا یوبدرستها  اهها و درختیو گها  بهشت و رودهای   جدولنيپاسخ داد ب 
  .ده استیآفر

  ؟ید كه تو كجا هستیپس زن خرد باخته مرد را پرس
توانا و گفت شگفتا تو  یخدا یها دهیر از آفریچون حرهای  رگهستم پر از ب یپاسخ داد من در باغ

  .دیآ یم ما یو مرگ به شتاب بسو یا مرده
  ست؟ یتو چ یپس زن خرد باخته را گفت كه دوست 

  آورد  یم من به بهشتم است و شوق او مرا به جنبش در یدوست گفت
از ذكر رحمن باز مدار مرا با  انسان مرا یاو مرا گفت ا م وىلیپس خواستم تا با او سخن گوگوید 

  ان باز گشتم.یست. پس گرین ینیشیوانگان و عاقالن همنید
*****  

  "فَـَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهنَّ َأْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ " : هيآ

  را به آنان فرستاد. یا پس چون مكر آنان را دانست فرستاده: ترجمه
 یهمانیخود را فرمود تا به نزد آنان رفته و آنان را به ممه ید ندیخا سخن آنان را شنیآنكه چون زل یعنی

  د.یدعوت نما
آراسته به زمرد و  یهای ن پهن كرد صندىلیباج زریاز د یآراست و فرشهاها  یپس خانه خود را به آراستن

  .م آماده كردیاقوت سرخ زر وسی
  ؟یكن یم یو تو بر آنها بزرگت را بردند یه آبروید كه آنان تو را دشنام داده وبه كنایمه پرسیپس ند 
 كنم او را آراسته و بر آنان عرضه یم وسف عذابیدار یخا پاسخ داد من آنان را نه به زدن كه به دیزل
  ند.ريكنم تا از عشق او بم یم كنم پس آنگاه او را پنهان یم
  
  : دیفرما یم تعاىلینگونه خدایا
  "َوَأْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتََّكًأ "

  آراست یاهتکیه گنان آ یو برا: ترجمه
ز گفته شده وآن یو "زماورد" ن ز گفته شدهیز گفته شده و انار نیآماده كرد و ترنج ن یآنان شراب یبرا یعنی
ه انبساط و یز به بساط و مایشود و ن یم استفاده یاست كه در طبخ آن از گوشت و تخم مرغ وسبز ینان
  ده است.ی گردیريز تعبیز بالش پر نین

  
يًنا َوآ ": هيآ ُهنَّ ِسكِّ   "َتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّنـْ

  داد. ییك از آنان چاقویو به هر : ترجمه
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  را كه در دست داشتند بربند. یكه با آن ترنج
ه السالم را یوسف علیند. پس یك بر تخت خود بنشیدند آنان را فرمود تا هر یپس چون بر او داخل گرد

انش یاقوت و درمیآراسته به گوهر و  یاهنريهاد و بر او پن یآراست و بر سرش تاجها  یبه انواع آراستن
خت و زنان را یش آوهای سوانش را برشانهیش كرد و گیزربفت به پا ییاز از زر ببست و كفشها یكمر بند

  د.ید مربیتان داریفرمود تا شما را نگفتم آنچه را كه در دستها
  "َوقَاَلِت " : هيآ

  آن زن گفت: ترجمه
  وسفی یا
  "ْخُرْج َعَلْيِهنَّ ا" : هيآ

  بر آنان خارج شو: ترجمه
د همچون ماه چهارده درشب با آسمان صاف آراسته و پرتو یخارج شد چونان مرواراز محل خود پس 

بر او و بر  تعاىلیكه صلوات خدا یشود آن كنعان یم افكن و نور فشان انگار كه از بهشت جاودانه خارج
  و پاكنهادش باد. یپدران گرام
را فرمود تا دست آن زنان را ها  غیت تعاىلیبردند وخداها  او نگاه كردند بهره ییبایآن زنان بر ز پس چون
  آنان را آشكار نشد. خت وىلیكه خون با خون آم ییبربند تا جا

  "َوقـُْلَن َحاَش ِلّلِه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرِيمٌ " : هيآ

  بزرگوار یا ست او مگر فرشتهیست نین انسان نیا گفتند پاك است خدا و: ترجمه
  دن را احساس نكردند.ین بابت درد بریو از ا

  
  نكته........

شود آن كه لذت  یم افتند پس چگونهیدن را درنیستند درد بریه اسالم نگریوسف علیزنان چون برچهره 
  : دیرماف یم تعاىلیابد؟ چنانكه خداید سكرات مرگ را دریرا چش تعاىل یكالم بار

  ۲٥۹"يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة "  

  پروردگارت باز گرد خشنود از او و او از تو خوشنود. یافته بسوینان ینفس اطم یا: ترجمه
خا یزل دند وىلیبر ه السالم دستان خود رایوسف علیدن چهره یگفته شده چگونه است كه زنان به د 

ه یوسف علیخا دوستدار یكه زل یآنكه از آن هنگام یكیگوناگون است ها  د پاسخیدستان خود را نرب
ند كه ريبه دست گ یزیست كه دوستان چیسته نیگفت شا یالسالم شده بود چاقو به دست نگرفته بود وم

نمانده بود سوم  یو و توانريبود در نده یه السالم را دیوسف علیكه  یبرنده باشد دوم آنكه از آن هنگام
كوتر است ین نید و ایه السالم خو كرده بود پس دست خود را نربیوسف علیسنت برچهره یآنكه او به نگر
د چرا كه یترس نمی ه السالمیعل ید و موسیترس یم است چنانكه فرعون از عصا یا و در آن نكته

د یشتاب یم بود كه یآن مار پس چون آن را انداخت ادهرا به انداخنت آن برطورفرمان د یموس تعاىلیخدا
و از آن  یفرمود تا به نگاه به آن خو كن یا چرا مرا بر انداخنت آن فرمان دادیپس عرض كرد بار خدا

  د.یترسخواهد كه دشمن از آن  یآن هنگام ینرتس
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  "َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُـنَِّني ِفيِه " : هيآ

  د.یكرد یم ه مرا بر آن سرزنشن همان است كیپس ا: ترجمه
  : كرد پس گفت یه السالم كرده بود گواهیوسف علیسپس برآنچه كه با 

  "َوَلَقْد رَاَودتُُّه َعن نـَّْفِسِه َفاَستَـْعَصَم َولَِئن لَّْم يـَْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ " : هيآ

 چنگ زد و اگر آنچه را كه از اوگر ید یسمانیاو به ر از او نفسش را خواستم وىل یوبراست: ترجمه
  .افتاد دنه او به زندان خواهیاورد هر آیخواهم برن یم

ل به زندان او نداشت گرچه با او مخالف بود چرا كه او را یاندازم چرا كه م یم و نگفت او را به زندان
    دوست داشت 

  " َوَلَقْد َولََيُكونًا مَِّن الصَّاِغرِيَن " : هيآ

  نه از خوارشدگان خواهد بود.یو او هر آ: ترجمه
  جامه اش ازتن بدركنم و باز ستانم هر آنچه كه او را دادم. دیازمند خواهم گردانیاو را كوچك و ن یعنی
  "قال" : هيآ 

  عرض كرد: ترجمه
  ه السالمیوسف علی
  "َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعونَِني ِإلَْيِه " : هيآ

  خوانند. یم من گوارار تر از آنچه كه مرا به آن یارا زندان براپرودگ: ترجمه
  

   دراختیارفصل...
  نداریاخت بهجملگی ها  شیآزما

  .د پس در آتش سوختندیه السالم قوم خود را برگزیعل یموس 
  .دیا غرق گردید پس به دریه السالم فرزند خود كنعان را بر گزیو نوح عل

  .د پس كافرشدیرا برگز لیه السالم فرزندش قابیوآدم عل 
  .د پس در آن بماندیس آتش را برگزیابل
  د پس در آن بماند. یه السالم زندان را برگزیوسف علیو 
د یز را بر نگزیچ چیچكس هیبنده و ه یموالست نه برا یار برایست چرا كه اختین ییچ بقایار را هیاخت

   مگر آنكه وبال او شد
  .د پس بر او گذشت آنچه بر او گذشتیم را بر فرزندان بر گزه السالیوسف علیه السالم یعقوب علی 
تو چرا كه تو سود و  یاست نه برا تعاىلیخدا یوا گذار چرا كه آن برا تعاىلیار خود را به خدایپس اخت 
  .ینیب نمی یزیان خود را در چیز
  "اْلَجاِهِليَن  َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكن مِّنَ " : هيآ

  كنم و از نادانان خواهم بود  یم ليآنان م یبه سو  یآنان را از من باز نگردان یشيو اگر بد اند: ترجمه

  زنا. یعنی 
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  در زناست و در زنا ده آفت استفصل...
رحمان  یخشم خدا -٦ یروز یكاست - ٥عمر  یكاست - ٤دانش  یكاست - ۳خرد  یكاست -۲ن ید یكاست -۱
كان ین ینه در دلهایگذاردن ك یباق -۱۰ یو موجب فراموش -۹وبردن نور چهره  -۸جران و موجب ه - ۷

  گردد. نمی رفتهیگردد و عبادتش پذ یم زناكار) ردای دع(است.
است كه دور از  یا ن بندهیشود ا یم ش نوشتهیشانیدشمن است و بر پ تعاىلیشخص زناكار نزد خدا

  است. و دور از مردم و دور از بهشت تعاىلیخدا
  : فهی شررياز تفاس یو در بعض

  " َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوَن   "

  ۲٦۰.آنچه که کسب کردند ه استريشان چیبردلهاحاشا بلکه : ترجمه
شود  نمی ا خارجیكند و در خرب است كه زنا كار از دن یم اهیو زنا دل را س ده استی به زنا گردیريتعب 

  .یو نادار یازمندین حال از نیر بدترمگر د
  "َفاْسَتَجاَب َلُه رَبُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم " : هيآ

كه او  ید براستیآنان را از او باز گردان یشیاو را اجابت كرد و بداند یپس پروردگارش دعا: ترجمه
  داناست. یشنوا

  
  در اجابت دعا…فصل 
  .پاسخ گفت یه السالم را در شكم ماهیونس علیحضرت  یدعا تعاىلیخدا یبراست

  .خالص كرد یماریو او را از ب .اش اجابت فرمود یماریه السالم را در بیوب علیحضرت ا یودعا 
  .ه السالم را استجابت فرمودیحضرت نوح عل یو دعا 
  : رمودهما السالم را پاسخ گفت پس فیو هارون عل یموس یوهم دعا 
  ۲٦۱"َقاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما "  

  شما را اجابت كردم ینه دعایهر آ: ترجمه 
  .ز اجابت فرمودیه اسالم را نیا علیزكر یدعا

ده رز اجابت فرمود و مؤمنان را به دعا كردن فرمان داد و برآویامربان را نیهمه پ ی شكل دعانيو بر هم
  : فرمودشان را ضمانت فرمود پس یساخنت دعا

  ۲٦۲"اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم " 

    م شما راید مرا تا پاسخ گویبخوان: ترجمه
  م شما را به بخششیتا پاسخ گو ید مرا در خواریبخوان
  ییم شما را به رهایتا پاسخ گو یكرنگید مرا به یبخوان
    م شما را به دون مهلتید مرا به دور از غفلت تا پاسخ گویبخوان
  م شما را به جودیسجود تا پاسخ گو د مرا دریبخوان
  ا را یبال یتا باز دارم از شما تمامها  یو در سختها  د مرا در پنهانیبخوان
  م شما را از مرتبه خودمید مرا ازمرتبه خودتان تا پاسخ گویبخوان
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  درد ها ید مرا پس از نماز تا بگردانم از شما همگیبخوان
  یادتیم شما را به زیود مرا چون خواندن بنده تا پاسخ گیبخوان
  تیم شما را با كفاید مرا با توكل تا پاسخ گویبخوان
  سته اربابیم شما را شاید مرا به دور از حجاب با پاسخ گویبخوان
  ییم شما را به بخشش و رهاید تا پاسخ گوید مرا با ترس وامیبخوان
  تانیم شما را به برآوردن آرزوهایتا پاسخ گو یبه دور از سست د مرایبخوان
  انیم شما را به دفع زید مرا از سر اضطرار تا پاسخ گویبخوان
  م شما را به بخششید مرا به عذر تا پاسخ گویبخوان
  م شما را به بخشش بزرگ و آن اتصال به حضرت موىلیكو تا پاسخ گوین ید مرا به نامهایبخوان
  م شما را به افتخاریاضطرار تا اجابت نما بهد مرا یبخوان
  تیمحبت تا اجابت كنم شما را به وال ها بد مریبخوان
  یم شما را هنگام تنگدستیتا اجابت نما ید مرا هنگام توانگریبخوان

   
ز گفته ین م "یببخشا را د تا شمایگانه داریو "مرا  د مرا تا شما را بدهم"ی"فرمان بر یعنید مرا یبخوان 

  .شده
  .ز گفته شدهین ستم روا سازم"د تا اگر خوایخود را از من بخواههای  ازی"ن نيو همچن

  ده است. ی گردیريكنم" تعب یم یشنوم و به شما رو یم اد مرا شماریز به "بخوانیو ن
  : دیگو ۲٦۳یري القشنيهمچن

  .د مرا به خواسنت تا روا سازم شما را به بخشش"ی"بخوان 
  وفا"  ید مرا به دور از ستم تا روا سازم شما را از رویز گفته شده "بخوانیون
  د مرا دور از خطا تا روا سازم شما را همراه با عطا"یز نقل شده " بخوانینو 

كه  یگفت مگر تو نگفت یم دم كه در طوافید یزیكن: دیه فرمایرحمه الله عل یذالنون مصرت...یحكا
پس سروش  یا تو مرا اجابت نكرده د مرا تا روا سازم شما را و من شناور در خواندن توام وىلیبخوان
ت یم تا رویده یم پس تو را مهلت میدار یم دوست اد كردنت رایدا كرد ما تو را و خواندنت را پنهان ن

   یرا از ما باز نگردان
 د وىلیگرد یم گر آشكاریشد و بار د یم بیكبار غیدم كه ید یا هید در صحرا سایوباز ذالنون فرما

  .ه از من پنهان بودیصاحب سا
  .ییدهم كه خود را برمن بنما یم سوگند تعاىلیاه تو را به خدیصاحب سا یپس گفتم ا

  ؟ست و تو را با من چه كار استیات از چ یذالنون كنجكاو ید و گفت ایبر من ظاهر گرد یپس زن 
  .دارم یم كان را دوستیگفتم من ن

  .یداشت نمی را دوست یگرید یرا دوست داشت تعاىلیگفت اگر خوا 
  .دوست دارم تعاىلیبه خدا یكینزد یگفتم آنان را برا 

 یم جز از برایپرست ها نمی گفتند ما بت یم ست چون آنان همی تو و بت پرستان ننيب یگفت پس فرق
  مان را بدست آر.یك كند برو و اینزد تعاىلیآنكه ما را به خدا

  .د از سخن او تعجب كردمیگو
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  .ندیآ یم غارت قافله یاد زدند گروه سواران برایم كه فریانه گفتگو بودید درمیسپس گو
  .دیخند یم سنت كردند حال آنكه آن زنیپس مردم شروع به گر 

  ؟یخند یم ند و تویگر یم پس او را گفتم مردم
كه اورا  یخوار یاست و از روز یدگاریكه او را آفر یا دهیترسشان از آفر یخندم مگر ازبرا نمی گفت 

  .است یا دهنده یروز
فرموده  تعاىلیكه خدا ییما دعا نما یخدا را و برا یپس او گفتم كه تو را واجب است كه بخوان 

  .م شما راید مرا تا پاسخ گویبخوان
  .گفت باشد 
  : سپس سر رو به آسمانكرد وعرض كرد 
حمله  یدان یم باال تر از هفت آسمان به حق آنچه را كه در دلم یبرافرازنده آسمان بدون ستون و ا ی"ا

  دشمنان را از ما باز گردان" 
د وسواران واسبها را یدار گردیدر افق پد یهنگام آنان قافله را گرفته بودند پس به ناگهان ابر نیو در ا
كه  تعاىلیگرفت پس غارتگران ندا در دادند به حق خدا یانه خودگرفت وبرآنان باران سردیدرم

م تا یابی ییاراه یكیو تار ین سختیما تا از ا ید تا دعا كند براین دعا كرد بخواهیبرشماست آن را كه ا
  م یم به شما باز پس دهیآنچه را كه از شما گرفته ا

  .بزرگ است یمنزلت تعاىلیدم و دانستم كه او را نزد خداید پس متوجه آن زن گردیخ گویش
گردانند آنچه  یبازم یوبه آسان اند هگرفتار آمد یز خدا آنان را دعا كن كه در سختیكن یپس او را گفتم ا 

  .اند هاز اموال كه برد
برفت وهوا  یكیدن گرفت و تارید تابیپس خورشها  كرد از دعا ییدم كه درهمان وقت دعاید دیپس گو 
م باز یپس آنان آنچه را كه برده بودند باز پس آوردند پس چون اموال را پس گرفت  را خشك كردنيزم
  از كار ما گره گشاد. تعاىلیم و خدایگشت
  :شعر

عنــــد الشــــدائیا مــــوالیــــدعوتــــك 
 یوموجـــد یاعمـــادی یت بضـــعفلطفـــ

ــــــــد ــــــــعنَاوقدزادك یرددت الع دهمی
  

ـــ  ـــم تخلن ـــد یفل ـــك القوائ ـــن تل ـــن حس م
ــــجم یفــــ یوجمَلــــت امــــر ع الشــــدائدی
والمحامــــد یاربَ العلــــیــــلــــك الحمــــد 

  
  : ترجمه

  خاىل مکنها  پس مرا از خوبی این بال ،تو را خواندم ای موالی من در سختی ها
  و کارم را زیبا کردی در تمای سختیها ،ابنده منبرمن لطف کردی ای پشتوانه من و ای ی

  ستایش تو راست ای خدای بزرک خوبی ها ،دشمنان را رد کردی در حاىل که در نهایت کید بودند
بود پس دستان خود  یان ما جوانیدن گرفت و در میتند وز یم كه بر ما بادیبود یند در كشتیگو یو گروه
  : باد گشود و گفت یرا بسو

  .پس باد آرام گرفت یدهم كه آرام باش یم انتو را فرم
  .بود ین چگونه كالمیجوان ا یپس او را گفتم ا

كه كند هر چه ییكارها به فرمانش خواهد بود تا جا یزد تمامیآنكه به امر او به اخالص برخ یگفت آر
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  .كه خواهد
  ستاد و برآب حركت كرد.یا ایپس برخاست و دردر 
  "ن بـَْعِد َما رََأُوْا اآليَاِت ثُمَّ َبَدا َلُهم مِّ " : هيآ

  دیدار گردیپدها  كه برآنان نشانه یسپس آغاز كردند پس از آن: ترجمه
 كه او را یو مرگ آنانها  نهیخوار وسجده بت كم نشدن گنجرياهن و سخن كودك شريپ یعنیها  نشانه

  وسخن گفنت پرنده  دندید یم
  "لََيْسُجنُـنَُّه َحتَّى ِحيٍن " : هيآ

  به زندان افكنند یروزگاران یكه او را برا :ترجمه
خواهم گناه  یم او از اهل من است خاست وىلیبرمن آشكار است كه گناه از زل:خود گفت مباشربه عزیر 

  وسف اندازم تا رسوا نگردم.یرا برگردن 
را  طان است پس گناهین از عمل شیا دیكه چون فردا به بنده مؤمن خود فرما تعاىلیپس شگفتا از خدا

  پس گناه بر توست نه بر او. ید تو بنده مرا گمراه كردید و گویطان نهد و او را به آتش عذاب فرمایبرش
را سخت  یخا را عذاب كنم و پس عذابیخواهم زل یم ست گفتیرا گفت مقصودت چ عزیز مباشرپس 

ن ین سخت تریند و ایخا او را نبیكنم تا زل یم یوسف را زندانیافتم ین و جدایی بني آن دو تر از حجاب
  عاشقان است. یعذاب برا

پاسخ داد  ؟چه یاز برا یافكن یم وسف را به زندانیخاست یگناه از زل یدان یم د با آنكهیپرس مباشر
  كنم. یم كه بخواهم با او یده ام و هر كاریوسف بنده من است او را به مال خری
 كه بخواهد ید پس بر اوست كه هركاریفرما یبنده مؤمن فرمانربداررا درآتش زندان نگونه چون موىلیبد
  كند. یم
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  فصل هفتم از زندان تا وزارت
 
  "َوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن فَـتَـَياَن " : هيآ

  و همراه او دو جوانمرد به زندان وارد شدند: ترجمه
  ا نام شرابدار ملك بودند.یا نام آشپز و برهیوآن دو غالمان ملك بودند شره

ز یوشع بن نون نیدند و ی گردنيه السالم همنشیوسف علیده شدند بدان سبب كه با ینام و آن دو جوانمرد
  : دیفرما یم د آنجا كهی گردنيه السالم همنشیعل یجوانمرد خوانده شد از آن رو كه با موس

ُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن "    ۲٦٤"َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َال أَبـَْرُح َحتَّى أَبـْ

  ا رسمینم تا به جمع دو دریننش ینمرد خود را گفت هرگز از پاجوا یموس: ترجمه
   بودند.نيبه سبب آنكه در غار همنش اند هز جوانمرد خوانده شدیو اصحاب كهف ن
  سته تر است كه براو نام جوانمرد نهند.ی ذكر موال باشد شانيپس آنكه همنش
  : او توجه كرد و عرض كرد خا بهیه السالم را به زندان بردند زلیوسف علیاز آن هنگام كه 

ست كه خواسته ام در ین نیجز ا یبلكه تو مقرب یز من كه تو در عذاب هستیعز یوسف ای یگمان مرب ا
  .یگانگان محبوس باشینزد ب

ها  نیرا بر او فرستد كه ا یا فرشته تعاىلیخدا یندرا بب یهای هول  چوننينگونه مؤمن در روز بازپسیپس بد
  .یو گرام یزیدشمنان است كه تو عز یراست بلكه بیتو ن یبرا

خوراك  او یخا او آزاد بود چرا كه برایزل یبرا بود وىل یه السالم نزد اهل زندان زندانیوسف علی 
  فرستاد. یم شراب و جامه

  باشد. یم كوحالیو ن یگرام تعاىلینزد خدا  وىلريا حقینگونه بنده مؤمن دردنیبد
  نكته.

 یفته صدایدند چرا پاسخ داد من شیوسف را دردناك بزند پس او را پرسی خا زندانبان را خواست تایزل
  او گوش فرا دهم. یاد كردن به صدایست جزآنكه به هنگام زدن و فرین یوسفم و راهی
د و ینوازد تا بنده به دعا و تضرع برآ یم ا به ضربت بالیبنده خود را در زندان دن تعاىلینگونه خدایبد
  گوش فرا دارد. او را ینجو تعاىلیخدا
  ست.ینگر یشنت به بزرگیه السالم به زندان رفت از بابت آنكه درخویوسف علیز گفته شده یون

  : دیفرما یم ه السالمیمعصوم عل
  است ینیبزرگ ب ییبایآفت ز

  است وآفت شمارش فخر
  است یوآفت دانش فراموش

  است آفت شجاعت تجاوز از حد
  است یاده رویآفت بخشش ز
  است ییه گووآفت نسب گزاف

  است یوآفت عبادت سست
  ن خواهش نفس استیو آفت د
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گاه به یوسف علیه السالم بر او فرو آمد پس آب دهان خود بر او نهاد پس یل علیجربائ در  ه السالم آ
  د.ی خواب گردیريتعب

  بر او دو جوانمرد وارد شدند از چندی پس 
  "ْمًرا َقاَل َأَحُدُهَمآ ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر خَ " : هيآ

  سازم یم دم كه شرابیاز آن دو عرض كرد من (در خواب) د یكی: ترجمه
  هاست.یدیهمه پل نشاءدر بر دارنده همه گناهان و م شراب: دیفرما یم ه السالمیمعصوم عل

ُر ِمْنهُ " : هيآ ًزا تَْأُكُل الطَّيـْ   " َوَقاَل اآلَخُر ِإنِّي َأرَاِني َأْحِمُل فَـْوَق رَْأِسي ُخبـْ

 است كه پرندگان از آن یسرم نان یدم كه بر رویعرض كرد من در (خواب) د یگریو د: ترجمه
  خورند یم

  در انواع شراب است  فصل.
  شراب براقسام گوناگون است شراب قدرت شراب عربت شراب رحمت شراب پاداش شراب قربت.

  و اما اول شراب قدرت
  : دیفرما یم تعاىلیپس خدا

َواٍن ُيْسَقى ِبَماء َواِحٍد َونـَُفضُِّل َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع مُّ "  ُر ِصنـْ َواٌن َوَغيـْ َتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصنـْ
  ۲٦٥..."بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض ِفي اُألُكلِ 

ك یو خرماستانها از ها  ز كشتزاریاز انگور و ن ییاست در كنار هم و باغها ی قطعاتنيو در زم: ترجمه
 یدر خوراك برتر یرا بر گروه یگردند و ما گروه یم ابريك آب سیاز  ی آن كه همگريشه و غیر
  م.یده یم

 یز گروهید هستند و نیسف یاه و گروهیس یزرد وگروه یسبز و گروه یقرمز و گروه یكه از آنها گروه
است بر اهل طبائع  ین خود ردیوا سخت هستند. ینرم و گروه یز گروهیشور هستند ون ین و گروهیريش

عت آب یك رنگ بود چنانكه آب بر طبینه رنگ فقط یهر آ اند هكه اگر امر آنچنان بود كه آنان پنداشت
  است. یل است كه مرآن را خالقین دلیاست پس ا

  و اما شراب عربت 
  : دیفرما یم تعاىلیپس خدا

َرًة نُّسِقيُكم مِّمَّا  " َعاِم َلِعبـْ َها تَْأُكُلونَ َوِإنَّ َلُكْم ِفي اْألَنـْ   "  ِفي ُبُطوِنَها َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثيَرٌة َوِمنـْ

شان یمتان از آنچه كه در شكمهایآشامان یم است ینه عربتیان هرآیشما در چهارپا یكه برایبدرست: ترجمه
  ۲٦٦د.یخور یم شمار است و شما از آنیبهای  شما در سود یاست و برا

  است و اما شراب رحمه و آن باران
  : دیفرما یم تعاىلیخدا 

  ۲٦۷"َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشًرا بـَْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه " 

  ش دارد.یرا كه مژده رحمت را در پ یشما باد یفرستد برا یم: ترجمه
  و اما شراب پاداش پس آن شراب اهل بهشت است كه طعم اولش طعم كافوراست

  : دیفرما یم تعاىلیخدا
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َراَر َيْشَربُوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا  ِإنَّ "    "اْألَبـْ

  ۲٦۸ آشامند كه طبع آن كافور است یم یكان از جامیكه ن یبراست: ترجمه
  ل استیوطعم وسط آن زنجب

  : دیفرما یم تعاىلیخدا
  "َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها زَنَجِبيًال  "

  ۲٦۹آشامند که طبعش زنجبیل است می میترجمه و در آن از جا
  : دیفرما یم تعاىلیوطعم آخر آن مشك است چنانكه خدا

  ۲۷۰"ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْخُتوٍم *ِخَتاُمُه ِمْسٌك " 

  ا مهرآن مشك است.یآشامند از شراب صاف مهرشده كه  یم: ترجمه
  : دیمافر یم تعاىلیو اما شراب عقوبت پس شراب اهل آتش است چنانكه خدا

  ۲۷۱" َوُسُقوا َماء َحِميًما فَـَقطََّع َأْمَعاءُهمْ  "

  شان درهم پاره گرددهای ترجمه: و بنوشند از آبی جوشان پس روده
  ۲۷۲"َوِإن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساءْت ُمْرتـََفًقا  و"

  شوند.  یاد رسیكند فربریان ها را یكه روگداخته  یآبخواهند به  یاد رسیو اگر فر
  : دیفرما یم تعاىلیامربان و بزرگان است چنانكه خدایو اما شراب قربه و آن شراب پ 

  ۲۷۳"َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا " 

  آشاماند یم پاك یا وپروردگارشان آنان را باده: ترجمه
 به نيكند وزم یم ابريگردد پس پروردگارش اورا به باده س یم ابريپادشاه به دست غالم از شراب س

 ابريگردد ومردمان به آب گواروفرات س یم ابريكسان سی یه السالم به آبیل علیكائیباران به دست م
  : دیفرما یم تعاىلیگردند بدست فرشتگان چنانكه خدا یم
َناُكم مَّاء فـَُراتًا  "   ۲۷٤" َوَأْسَقيـْ

  .گوارا یشما را از آب میاب كردريو س: ترجمه
  كنند. یم ریگوار به نهر فرات سراز ینگونه است كه فرشتگان از بهشت آبیو آن بد 
دند پس آن یاب گردريه السالم سیعل یه السالم بدست حضرت موسیب علیز گوسفندان حضرت شعیون

  دندیاب گردريدو هم س
  : دیفرما عاىلتیاب گردند چنانكه خداريو بندگان به دست خدمتكار (بهشت) س 
  ۲۷٥..." ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْخُتومٍ "  

  مشك است. صاف مهرشده كه مهرآن یاب گردند از باده ريوس: ترجمه
  : دیاب گردند چنانكه فرماريواسطه س یب كان بدست خداتعاىلیون
  ۲۷٦" َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا "  

  د.یاب گردانريپاك س یا دهو پروردگارشان آنان را به با: ترجمه
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  :شعر
 یكأســـــاَ و اســـــكرتن یتنیاســـــق
ــــوقعتن ـــــ یل ــــو یف ــــر اله  یبح

  

 ال مـن الـكـأس یفـمـنـك سـكـر 
 یلجج تحبس انفاس یف یاغرقتن

  
  : ترجمه
  ازتوست نه ازجام ین مستیا، مست شدم یابم كردريس یبه جام
    یگرفتاونفسم رها  یكیدر تار یغرقم كرد ،عشقت یایدر رام د یوا نهاد
  :شعر

 یقــول ذكــرت ربــیعجبــت لمــن 
ـــم اح ـــك ث ـــوت اذا ذكرت ـــیام  ی

ــاس ــد ك ــاَ بع ــربت الحــب كاس  ش
 وامـــوت شـــوقا یبـــالمن یـــیواح

  

 تیفـــاذكر مـــا نســـ یوهـــل انســـ 
 تییـــفلـــو ال كـــان ذكـــرك مـــا ح
 تیـــفمـــا نفـــد شـــراب و مـــا رو

ــیفكــم اح ــعل ی  ك و كــم امــوتی
  

  : ترجمه
  از یاد بردیاد كن آنچه رایپس  یفراموش كرده بود مگر   اد كردمید پروردگارم را یگو یم شگفتم ازآن كه

  شدم نمی هرگز زنده یادتپس اگر نبود  ،آنهنگام که تو را یاد کردم بودم زنده شدمای  مرده
  اب نشدمريافت ومن سیان نیپس باده پا ،محبت را جام پس از جام دم بادهینوش 

  مريتو زنده باشم برتو بم بر چندبارپس  ،مريم یم اقیو به آرزو زنده ام به اشت
*******  

پس چون در  گذرم می در كوشكاز خواند و  یم دم پادشاه مرایعرض كرد من در خواب د یپس ساق
ختم تا پادشاه را یبه سه خوشه انگور بر خوردم پس آب آنها را گرفته در جام ر دمیچرخ یم كوشك

  میاب نماريس
بود پس آن را بر سر من  یداد كه بر آن نان ه سبدیبردون ريدم كه پادشاه مرا بیعرض كرد د یگریو د
  خوردند. یم آمدند و از آن یم كردند یم و پرندگان پرواز نهاد
و پادشاه  یگرد یم پس از سه روز از زندان رها یساق یفرمود اما تو ا یه السالم به ساقیوسف علیپس 

به ناگاه پس  یشو یم بیوبر صل یوش یم نجا خارجینانوا فردا از ا یتو ا او ام یده یم را شراب
ده اش دروغ بندد یفرمود آنكه بر دو د(یعنی خواب دروغ گفتم ) ده ام یدروغ بستم بردو د که یادیفر

  د.یاو را عذاب فرما تعاىلیخدا
ون برده وبر چوب ريه السالم فرموده بود نانوا را از زندان بیوسف علیپس چون فردا شد همانگونه كه 

  ۲۷۷خوردند. یم آمدند و از سر او یم كردند پس پرندگانب یزندان برصل
  .وسف مهر تو بر دل من استی یه السالم عرض كه ایوسف علیپس زندانبان به 

 یكس پس یدهم كه مرا دوست نداشته باش یم سوگندت تعاىلیه السالم فرمود به خدایوسف علیپس 
رفتار آمده ام پدرم مرا دوست داشت پس ا گیاز بال یبه نوع شا یمگر آنكه از دوستمرا دوست نداشته 

خا دوستم داشت پس به زندان گرفتار آمدم پس اگر تو هم مرا دوست یآمد برسرم آنچه كه آمد و زل
  د.یگر از بال برسرم آید یترسم كه نوع یبدار
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  :فهیه شریل آیدر تأو۲۷۸ضحاك 
  " ِإنَّا نـََراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن "  

  م ینیب یم كانین ما تورا از یبراست :ترجمه
را  یكرد و اگر كس یم د او را بخششیگرد یم ازمندیاز آنان ن ین بود كه چون كسیاو ا یكید از نیگو

  .فرمود یم آمد او كمك یم شیپ یتنگدست
 یست نشانه درستیدند چیفرمود آن دو پرس یم یريرا تعب یه السالم خواب آن دو زندانیوسف علیپس 
  :  خواب ما فرمودیريتعب
    "َقاَل َال يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تـُْرَزَقانِِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه قَـْبَل َأن يَْأتِيُكَما ": هيآ

 ین برایكه ا یش از آنیدهم پ ی آن آگاهیريمگر آنكه شما را به تعب ید شما را خوراكیآ نمی :ترجمه 
  د.یایشما ب

است و رنگ آن چگونه است پس چون خوراك را آورند از م خوراك شما به چه اندازه یآنكه بگو یعنی
ن ید تو ایه السالم فرموده بود پس شرابدار او را پرسیوسف علیبود كه  یث مقدار و رنگ همانیح

  : فرمود یا دانش را از كجا آورده
  "یبّ رَ  ینمَ لَّ ا عَ مَ " مِّ : هيآ

  از آنچه كه پروردگارم مرا آموخت: ترجمه
  : سپس فرمود

ٌر َأِم الّلُه يَ ": هيآ ْيُتُموَها اْلَقهَّاُر  اْلَواِحدُ ا َصاِحَبِي السِّْجِن أََأْربَاٌب مُّتَـَفرُِّقوَن َخيـْ َما تـَْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأْسَماء َسمَّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر أَنُتْم َوآبَآؤُُكم مَّا أَنَزَل الّلُه ِبَها ِمن ُسْلطَاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َأَمَر َأالَّ تَـ  ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

  "النَّاِس َال يـَْعَلُموَن 

د یپرست نمی ا خداوند واحد قهار شمایا پروردگاران پراكنده بهرت هستند یمن آ یدو هم زندان یا: ترجمه
آن  یرا برا یچ برهانیه تعاىلید و خدایه ادیرا نامها  را كه خود و پدرانتان آن نام یهای او مگر نام ازغري
ن ید ایفرموده است كه جز او را نرپست تعاىلیخدا یمگر برا یچ حكمیست هیفرونفرستاده است نها  نام

  دانند. نمی شرت مردمیب  استوار وىلینياست آ
  الم.ه السیوسف علیمان آوردند از بركت یكه در زندان بودند ا یپس شرابدار و نانوا و همه آنان

ل ماندن در زندان را همراه ی شما منيه السالم فرمود كدامیوسف علیمان آوردند یپس چون همه آنان ا
ل رفنت كردند پس یل رفنت. شماره آنان هزار و چهارصد تن بود كه هزار تن مینتان مید و كدامیمن دار

كه از  اگر است و رين زنجمایها و گردنها یكه به پا م در حاىلیون رورينجا بیعرض كردند چگونه از ا
  م.ی شهر هستنيشناسند و ما از اهل هم نمی ا ما رایم آینجا خارج شدیا
د پس خود به یشما را دگرگون فرماهای  د تا چهرهیرا بخوان تعاىلیه السالم فرمود خدایوسف علی 

پس از زندان د یشان پراكنده گردیهایها چونان خاك ازدستان و پاريشان اشاره فرمود پس زنجیهاريزنج
اه بود یشان دگرگون گشته بود آنكه سیهایرو یآنان را بشناسد چرا كه همگ یآنكه كس یون رفتند بريب
وسف یاز آنان به خانه خود باز گشت و اهل خود از آنچه  یكید و هرید و آنكه سرخ بود زرد گردیسپ
ست ین یما را در زندان با تو سختان گفتند یزندان یداد و باق یه السالم در حق آنان كرده بود آگاهیعل
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  خوشرتاست از خروج. با تو ما را و
  ....نكته
سته تر آن است آن یشان دگرگونه شد پس شایچهرها یمان آوردند همگیه السالم ایوسف علیكه به  یآنان

  بدل گردد. یكیش به نهای یآورد بد یم مانیه و اله وسلم ایالله عل یكه از امت محمد صل
  ادامه...

ُهَما اذُْكْرِني ِعنَد رَبَِّك " : هيآ   "َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج مِّنـْ

  اد كنیكرد خواهد رست گفت مرا نزد پروردگارت  یم كه گمان ازآن دو یكیوسف به یو : ترجمه
گناه در زندان هستم پس آن كه رسته  یده كه من مظلوم و به ب یاد كن و به اوآگاهیخود  ینزد آقا یعنی

   كنم.نيبود گفت چن
  "فَأَنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبِِّه فَـَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنينَ " : هيآ

چندسال در زندان  - وسفی–ادش برد پس او یاد كردن او را نزد پرودگارش از یطان یپس ش: ترجمه
  بماند

  : ل فرود آمد و عرض كردیپس جربائ
  ؟دیرهان وسف كه تورا ازی یا 
  تعاىلیرمود خداف 
  ؟ون كردريپس عرض كرد كه تو را از چاه ب 
  تعاىلیفرمود خدا 
  ؟تو را از گناه نگاه داشت یگر عرض كرد چه كسیپس بار د 

   تعاىلیفرمود خدا
 یو پرودگارت را ترك گفت یخود به اوباز گفت داستان و ید بستیام یعرض كرد پس چگونه بر مخلوق

  ؟یپس چرا از او نخواست
فرت آن است یل عرض كرد كیبود در كالم من جربائ یه السالم عرض كرد پروردگارا لغزشیعلوسف ی 

  .یگر در زندان بمانیكه چند سال د
  ه السالم را از قلب مرد شرابدار پاك كرد.یوسف علی یادآوری تعاىلیپس خدا

ث كه او یست ازآن حینگر یم و به مردم زندان ی به بريون ازه السالم از روزنیوسف علیشد كه  یم گاهو
بود شمرذل  یوبرآن اعراب در پی آن ناقه ایو  آمد یم از كنعاندید که  یكاروان روزیدند پس ید نمی را

ه بود كه چون فرزندشان از شكم ین عادب اعراب اولیاست در صحرا چرا كه ا یاهیگ شمرذل نامو نام 
نهادند اگر خار درخت بود  یم د بر فرزندافتا یم را كه چشمشان برآن یزی چنيشد نام اول یم مادرخارج

  ن منوال.یدند وبدینام یم هالل یكالب و اگر هالل ماه بود بن یبن
  .دیر روزن دیه السالم اورا در زیوسف علیك شد یبه روزن نزد یپس چون ناقه آن اعراب

   توام. نيسرزمو من از  دهیاق به تو الغر گردیوسف پدرت از اشتیا یوا عرض كرد یبه زبان شناقه پس  
د وصاحب ناقه باز یشن نمی سخن آن ناقه را یست و جز او كسیه السالم از سخن او گریوسف علیپس 

ه السالم فرمود یوسف علیاو را درخود نگاه داشت پس  یهای پانيبزند كه زم ییگشت كه ناقه را به عصا
 ه السالم رایوسف علیشم بود كه او یاز ابر یا  آن دو پردهنيانداز. و بیت را از دستانت بیبرتو عصا یوا
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  د.ید یم ه السالم او رایوسف علی د وىلید نمی
  :شعر

 اذامابــــــدامن نحوارضــــــك واحــــــد
ــــغر  ب مشــــوق مولــــع بمعــــاد كــــمی
  

 تفرســــت و اســــتخربت والقلــــب مولــــع 
 ب الـــــدار بالشـــــوق مولـــــعیـــــوكـــــل غر

  
  : جمهتر

  میل کرد نگریستم و دانستم و دلم ،چون هردو از یک سرزمني آمده ایم
  و هر غریبی مشتاق بازگشت به خانه است. ،غریبیم و مشتاق به امید وار به بازگشتتان

  
  .ك روزن آمدیبه نزدآنگاه ش را رها كرد یهای پانيزم پس انداخت نيعصا را از دست بر زم اعرابی

ا در كنعان یآ د كهیا تو را سوگند دهم به پروردگارت همو كه تو را آفریه اسالم فرمود آیوسف علیپس  
 دهیك شاخه بریده باشند و آن درخت بر آن یك شاخه آن را بریبا دوازه شاخه كه  یشناس یم را یدرخت

  ؟آن درخت باشدهای  ن شاخهید و آن بهرتیگر یم
هم السالم یم علیعقوب بن اسحاق بن ابراهین صفت یا یست و عرض كرد آریگر یپس مرد اعراب 

  .است
  : ست پس فرمودیه او گریز به گرین یست و مرد اعرابیره السالم گیوسف علیپس 

  ؟یا نجا آمدهیبه ا یاز چه رو یاعراب یا
  .تجارت ید براعرض کر

  ؟ك روزیتجارت  یفرمود چه قدر است تورا برا 
  .ناریك دیعرض كرد  
ر كه آن برابرياو انداخت وفرمود آن را بگ یاقوت سرخ برایرا از  یه السالم دستبندیوسف علیپس  

ز ین تعاىلیو البته نزد خدا یغام مرا به آن درخت برسانیتوست اگر پ ینار است آن برایدوازده هزار د
تا شب صربنما و آنگاه به خانه آن غمزده  یدی كنعان رسنيداشت پس چون به سرزم یپاداش خواه

  .رساند یم  مصرتو را سالمنيدر سرزم یزندان یجوان یو به او بگو یدرآ
  ؟ستیرض كرد نام توچع یپس اعراب 

  فرمود نام مرا آنجا مرب.
  :شعر

ــــاب ــــوان م ــــا یول  بالحصــــافلق الحص
ــــــوانن ــــــه یول ــــــا اســــــتغفروا لل  كلم

  

ـــــالر  ـــــوبیوب ـــــن هب ـــــمع له ـــــم تس  ح ل
ـــــم  ـــــك ل ـــــبیذكرت ـــــ كت ـــــوب یعل  ذن

  
د شبها و روزها و در سفربود تا به ید و خوشحال باز گردیبرناقه خود سوار گرد ید پس اعرابیگو یراو

  : ه السالم درآمد پس ندا در دادیعقوب علید پس چون شب شد به منزل ین رس كنعانيسرزم
  م یآل ابراه یا 

  ؟یخواه یم ك چهیه او را پاسخ داد و گفت لبنیه السالم دیوسف علیپس خواهر 
  .براوباد خدایعاىلامربكه صلوات یعقوب پید كجاست یپرس 
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د و در یگو نمی یشب و روز و باكس سخنكه او غمناك و دردمند است  یخواه یم د از او چهیپرس 
  .ز هستمیعز یزند گفت من فرستاده جوان یكس لبخندنم یرو

را  یفرزند و ومرد اعراب یگفت ا یعقوب علیه السالم که درنماز بود سالم دادن هنگام یپس در ا 
س از به غربت افتادگان پ یهستم از بعض یامیپ یپدر من دارا یعرض كرد ا ؟ست تورایفرمود چ

تا خارج شد  اشاره کردنه را یستاد وبنشست پس دوباره برخاست وبا دستانش دیعقوب برخاست و ای
  : دیپس پرس

  .شنوم یم یا زهیپاك یكه من از تو بو یبراست یفرستاده تو كه هست یا 
  فها كرد.یب هستم و از مرتبه او تعریغر یپس عرض كرد من فرستاده جوان 
  ؟یدیا چهره او را دیآ: ه السالم فرمودیعقوب علی

  .تو باشم یفرستاده او بسو تاو خواست گفت  یم او از پشت پرده با من سخن  وىلريعرض كرد خ
  ؟ا نام خود را نگفتیست و فرمود آیه السالم گریعقوب علیپس 

  .عرض كرد نه
  .یفرمود پس بخواه ازآنچه حاجت دار 
  .از كردین یو ب دیندارم كه آن جوان مرا بخش ییایعرض كرد من حاجت دن 
  آسان گرداند برتو سكرات مرگ را. تعاىلیه السالم فرمود خدایعقوب علیپس  

  
  ...ادامه
را سجده كرد و در  تعاىلید خدایرا در زندان بگذران۲۷۹ه السالم هفت سال یوسف علید چون یگو

لسالم در ه ایوسف علیو درهمان هنگام كه  ده ییا مرا از زندان رهایسجده خود عرض كرد بار خدا
دار شد وحشت زده و ندما و حكما را احضار ید پس بید آنچه را كه دیحال دعا بود پادشاه درخواب د

  دیده یاد برده ام پس مرا از آن آگاهیدم از یرا كه د یكرد و گفت خواب
  .میب ندانیگفتند ما علم غ 
  : بكشم پس گفتند ید شما را جملگینده یگفت اگر مرا آگاه 
  "وْا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اَألْحَالِم ِبَعاِلِميَن قَالُ " : هيآ

  ستم.یشان دانانیپریريشان است و ما به تعبیپر ین خوابهایگفتند ا: ترجمه
  ست یچ یه ات از برایست پس پادشاه او را گفت گرین هنگام مرد شرابدار گریپس در ا

  "َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة " : هيآ

  اد آوردیب یرجمه و بعد از مدتت
 یزندان ی آن را مگر جوان عربانريشناسد تعب یداند ونم نمی پادشاه یپس گفت ا یپس از مدت یعنی

 اد نكردم وخطور نكرد به حال من مگرید وگفت من او را هفت سال یدگرگون گرد پس چهره پادشاه
 یريكه او تعب یگفت از كجا دانست من پس یموال ینگونه ایپس مرد شرابدار گفت من هم هم یساعت
داند پس مرد شرابدار قصه خود و قصه مرد نانوا را باز گفت پس گفت برو و از او برپس  یم خواب

نگونه است وآنگونه پس پادشاه او را یاست و كار ما ا ینیگفت از او درشرم هستم او را بر گردن من د
م. یكن نمی شنم پس تو را برآنچه كه گذشت سرزینیبب تعاىلیا شر را از خدای ريگفت به نزد او برو تا خ
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  . خود را از شرم برچهره گرفته بودنيكه دوآست ه السالم وارد شد در حاىلیوسف علیبر یپس ساق
  .اد تو بردیطان از یام را شی از چهره بردار كه آن پنيه السالم او را فرمود آستیوسف علیپس 

  .السالم را از خود خوشنود سازد هیوسف علیبرسجده افتاد تا  یپس ساق 
  .مناكمیتو ب یچرا كه من از پادشاه یعرض كرد تا تو از من خوشنود گرد ؟ی كردنيپس فرمود چرا چن 

  من؟ یبرا ین پادشاهیفرمود از كجاست ا
  .پس داستان باز گفت یگرد یم  دارم كه تو شاهینيقیعرض كرد من  
آمده  تعاىل یاهم پس خواب را چنان كه در كتاب خداه السالم فرمود من بر خواب او آگیوسف علی
  : ان فرمودیب
  َساتٍ َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع بـََقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَابِ " : هيآ

خورند وهفت خوشه سبز  یم رآنها رادم كه هفت گاو الغیوپادشاه گفت كه من هفت گاو فربه د: ترجمه
  گر خشك....یو د

د وگفت انگار كه خود یداد پادشاه خند یده بود آگاهیكه د یبازگشت و پادشاه را از خواب یپس ساق
  : ده است پس نوكران را دستور دادین خواب را دیاو ا

  
  "ائْـُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي ": هيآ

  خودم رها سازم ید تا او را برایآورترجمه او را به نزد من 
آراسته شد پس ها  یآراستن ی مصر به تمامنيند پس سرزمیارای مصر را به بنيسپس دستور داد تا سرزم

سربازان و  یز به همراهیخوش و نهای  یدنییانواع بو یبهمراه زررا با دو بار  ن كردهیان را زیچهارپا
 مصر تا مكان زندان چهل فرسنگ راه ني سرزمنيم فرستاد و به السالیوسف علیبزرگان سپاه به استقبال 

كه  روم در حاىل نمی ونريه السالم فرمود من از زندان بیوسف علیاو خلعت فرستاد پس  یبود پس برا
  دند.یرا از بند رهان یگران در آن بمانند پس پادشاه دستور داد همگید

  نكته......
از امتش  یكه احد یگردد مادام نمی له و سلم به بهشت وارده و آیالله عل ینگونه محمد رسول صلیبد

  . در آتش مانده باشد
د پادشاه او را در كنار خود و بر ید پس چون بر پادشاه وارد گردیه السالم سوار گردیوسف علیپس  

  : د و به او عرض كردیتخت خود نشان
َنا ِمِكيٌن َأِميٌن " : هيآ   "َقاَل ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـْ

  یكه تو امروز نزد ما توانا و امانتدار هست یو گفت براست: ترجمه
  : سپس پادشاه عرض كرد حاجتت را بخواه من امروز به فرمان تو هستم فرمود

  "َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اَألْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ " : هيآ

  نا هستمبگمار كه من نگاهدارنده داهای  نهیگفت مرا بر گنج: ترجمه
 یمصر را با عزت و سرور یو نخواست كه به كنعان باز گردد و نفرمود كه مرا آزاد كن چرا كه پادشاه

نگونه یل بازگشت به آنجا رانفرمود بدیدن پس میدن وخوردن آشامی كنعان را در پوشنيسرزم د وىلید یم
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د و كافر و گنه كار در حال كن نمی ا رایل بازگشت به دنیند میب یم حال مرگ اكرام را درمؤمن چون 
  : ندیگو یم نندیب یم مرگ راهای  مرگ چون هول

  ۲۸۰"َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن* َعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ  "

  ش رها كرده بودم انجام دهم كالیكه از پ را یا دهید كه كار پسندیپروردگارا مرا باز گردان شا: ترجمه 
  

  ....نكته
ون ساخت به انواع كرامتها نواخت رين بابت كه از زندان بیه السالم را از ایوسف علیاه مصر پادش
 ونريا بیاست كه اورا از دن یكند و آن هنگام یم باخارج كردن مؤمن او را اكرام تعاىلینگونه خدایبد
  : دیفرما یم تعاىلینا زندان مؤمن است چنانكه خدایكند چرا كه د یم
  " َوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة طَيِِّبيَن يـَُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن الَِّذيَن تـَتَـ  "

د در یند سالم بر شما وارد شویگو یم ند وريگ یم لیتحو زگییپاكبه را كه فرشتگان  یكسان: ترجمه
  ۲۸۱د.یداد یم بهشت به پاس آنچه كه انجام

  

َها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاء َوَال ُنِضيُع َأجْ وََكذَ " : هيآ َر ِلَك َمكَّنِّا لُِيوُسَف ِفي اَألْرِض يـََتبَـوَّأُ ِمنـْ
  "اْلُمْحِسِنيَن 

م تا آنچه خواهد در آن بكند رحمت خود را به هر یداد یی توانانيوسف را در زمینگونه ما یو بد: ترجمه
  میكن نمی مالیكوكاران را پایم و هرگز پاداش نینرسا یم میكه خواه
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  دار دوبارهید هشتم: فصل
  

خورد و مهمان را  نمی چگاه تنها خوراكین بود كه هیا یكیه السالم یوسف علیهای  یكیگفته شده از ن
  د یكوكار(محسن) نامیاو ن تعاىلیداشت پس خدا یم دوست

 یهمانیمگرآنكه آتش بر او حرام گردد كه چون او را م ینچ مؤمیست هین: دیفرما یم ه اسالمیمعصوم عل
  .كند و بر او بخندد ییهمان گشاده رویم ید او بر رویآ

شد تا با او  یم همان خارجیكرد از خانه در طلب م یم ل غذا خوردنیه السالم چون میم علیو ابراه
  .خوراك تناول كند

 ه السالمیم علینباشد و از ملت ابراه ه و آلهیله علال یندارد از امت محمد صل یهمان را گرامیو آنكه م
 د از گناهان خود خارجینما ییرایپذ تعاىلیت خدایهمان خود را به جهت رضایز نباشد و آنكه مین
  ده است.یكه از مادر متولد گرد یشود همانند روز یم

شك پس آن را به خ یو نان ید ونداشتم جز آبیدر رس یمانهد مرا میالله عنه گو یرض ۲۸۲معاذبن جبل
ه السالم از فضل آن پرسش كردم فرمود اگر فرشتگان هفت آسمان گرد هم یامربعلینزد او نهادم پس از پ

  . ند نتوانند وصف آن كنندیآ
از ثواب آن  یهمان خود غذا خورد و مردید كه با میباشد پس با تعاىلیكه بخواهد ازدوستان خدا و آن

است كه روزگار را به روزه سرآورد و حج خانه خدا  یود همانند كسامرب فرمیپ امرب پرسش كردیحضرت پ
  جهاد كند. تعاىلیكند و در راه خدا یگذارد وآبادان
ا نرود مگر ید نوشته شود و از دنیاو پاداش صد شه یهمان را بشنود وشاد گردد برایم یپا یوآنكه صدا

  ند.یگاه خود را دربهشت ببیآنكه نخست جا
  ؟یشرت از همه دوست داریرا ب یزیه السالم عرض شد چه چیطالب عل یابن اب یبه حضرت عل

  غ و روزه در تابستان.یهمان و نربد با تیاز م ییرایفرمود پذ 
 نيه السالم پس او را غمگیطالب عل یابن اب ید وارد شدم بر حضرت علیگو ۲۸۳و عاصم بن حمزه

  دیننما  برمننينگونه غمیتو را ا تعاىلیدم پس عرض كردم هرگز خداید
ده و من ازآن ترسانم كه مبادا پروردگارم مرا خوارداشته ینرس یهمانیفرمود هفت روز است كه مرا م 

  است.
*********  

  میداد ییوسف را تواناینگونه یوبد
خا یزل ۲۸٤عزل فرمود ینشست و ملك را از پادشاه یه السالم بر تخت پادشاهیوسف علیگفته شده چون 

ه السالم یوسف علیپس  ۲۸٥اد آورد و فرار كردیه السالم كرده بود بیوسف علیبا  د آنچه را كهیمناك گردیب
  د.یست و پنج سال اقامت گزیب یزنريد و در خانه پی گردرينا و فقیاو را فراموش كرد و او ناب

ٌر " : هيآ   "َوَألَْجُر اآلِخَرِة َخيـْ

  و پاداش روز جزا بهرتاست: ترجمه
   مصرنيدر سرزم ییعطا شد از توانا از آنچه كه او رایعنی بهرت است 

  "لِّلَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن  ": هيآ
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  ش گرفتندیپ یمان آوردند و تقویكه ای آنانبرای  :ترجمه
  .پروردگار را داشته باشد یكه تقو یكس یمصر است برا یا و پادشاهیبهشت بهرت از دن یعنی
  .است یعالمات یمتق یفرموده است و برا را به بهشت وعده یاهل تقو تعاىلیو خدا 

آن است كه نفس خود را از شهوت و قلبش را از غفلت و دهانش را از لذت  پرهیزگارو گفته شده كه 
دگار آسمانها یرود كه به آفر یم دی امنينچنیها وسرِخود را از آفت باز دارد پس ایا اندامش را از بدیو

  .واصل گردد
م یو غم ب ید ودر نگرانريش گیپ تعاىلیخدا یآن است كه در پنهان و آشكار تقو پرهیزگار گفته شده نیزو 

  .كند یازدخول در آتش زندگ
  و در قرآن به شش گروه وعده داده شده  

  نخست به مؤمنان 
  دوم به صحابه

  نیسوم به مجاهد 
  عت یچهارم به اهل ب 

  نيپنجم به محب
  .نيوششم به متق 

  : دیفرما یم شده آنجا كه  وعده آمرزش دادهنيپس به مؤمن
ٌر لِّلَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن "     "َوَألَْجُر اآلِخَرِة َخيـْ

   ۲۸٦ زگار شدند بهرت استیمان آوردند و پرهیكه ا یكسان یو پاداش آخرت برا: ترجمه 
  : دیفرما یم وعده فرموده است آنجا كه یوزريو پ یاریوصحابه را به 

   ٢٨٧ "َعَلْيِهْم َويَنُصرُْكْم " 

  كند شما را بر آنان یم یاریو : ترجمه
  ٢٨٨"َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التـَّْورَاِة َواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن  "

  ل و قرآنیاست حق بر او در تورات و انج یا وعده:ترجمه
  : دیفرما یم د آنجا كهین را به احسان وعده فرمایمجاهد و
  ٢٨٩"ا َحَسًنا َأَفَمن َوَعْدنَاُه َوْعدً " 

  كوین یا م او را وعدهیا آنكه وعده دادیآ: ترجمه
  : دیفرما یم مت وعدهیعت را به غنیو اهل ب

  ٢٩٠"َوَعدَُكُم اللَُّه َمَغاِنَم َكِثيَرًة " 

  اریبسهای  متیشما را به غن تعاىلیوعده داد خدا: ترجمه
  : دار فرمودی وعده دنيو به محّب

  ٢٩١"الَِّذي َصَدقَـَنا َوْعَدُه  َوقَاُلوا اْلَحْمُد ِللَّهِ " 

  را كه وعده خود را راست فرمود تعاىلیسپاس خدا: ترجمه



۱۲۹ 

  :  را بهشت وعده فرمودنيو متق
َهاُر  "   ٢٩٢"مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـْ

  ان استرش نهرها روی وعده داده شده اززنيكه به متق یمثل بهشت: ترجمه
  ابند ی یم و مؤمنان آمرزش

  كنند یم كسب یوزريو پ یاریو صحابه 
  آورند یم و مجاهدان احسان بدست

  كنند یم مت كسبیعت غنیو اهل ب
  رسند یم داری به دنيو محب
  رسند یم  به بهشتنيو متق
  د آنكه اهل گناهان از رحمت دور نمانندیوام

گردند و  یم فراوان روشن یست كه از آن چراغهاو در خرب است كه مثل رحمت مانند مثل چراغ ا
از  یزیرسد و چ یم نگونه رحمت به همه اطاعت كنندگان و گناهكارانیگردد و بد نمی از آن كسر یزیچ

  گردد. نمی آن كسر
بر  یا در مسجد نشسته بود كه پرنده یه و اله و سلم روزیالله عل یامرب صلیو در خرب است كه حضرت پ

ه و اله و یالله عل یامرب صلیزد و حضرت پ یادیگل بر نوك داشت پس فر یا ت و تكهوار مسجد نشسید
  دندین بابت پرسید پس از او از ایسلم خند

نگونه یاه كنم بدیقلزم را س یاین تكه گل دریتوانم با ا نمی من دیگو یم ن پرندهیكه ایپس فرمود بدرست 
اها یازدر كنند چراكه رحمت اوتعاىل نمی ونرا دگرگ تعاىلیرحمت خدا یایز دریگناهان امت تو ن
و گناه صفت بنده  ن تكه گل كوچكرتند و رحمت صفت موىلیگناهان از ا تعاىلیبزرگرت و نزد خدا

  است.
ٌر ه " يآ   "َوَألَْجُر اآلِخَرِة َخيـْ

  و پاداش آخرت بهرتاست: ترجمه
  ا و پاداش آخرت یوپاداش بر دو گونه است پاداش دن

  ش همراه با ستم و بخشش همراه با رنج است یماندنش همراه با فناء و وفا یاقا بیپس پاداش دن
  است ییوپاداش آخرت وفاء بدون ستم وبخشش بدون مانع ووصل بدون جدا

مان یكه ا یكسان یاست وپاداش آخرت برا یوپاداش آخرت همراه با خوش ا همراه با رنجیوپاداش دن
  بهرتاست. اند هآورد

 یهای یدنیاست چهارگانه نوش یهای خانه و بهشت چهارگانه است در ییرت باغها گفته شده پاداش آخ
  است چهارگانه. ییاست چهار گانه و لباسها

  : دیفرما یم تعاىلیو اما باغها پس باغ عدن چنانكه خدا
  ٢٩٣"َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها  "

  گردند. یم عدن كه در آن وارد ییبهشتها: ترجمه
  : دیفرما یم تعاىلیانكه خداچن و باغ فردوس
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  ٢٩٤" َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال *َخاِلِديَن ِفيَها " 

  كنند. یم فردوس كه درآن جاودانه منزل یآنان است باغها یبرا: ترجمه
  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا یوباغ مأو

  ٢٩٥"فَـَلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى" 

  سرای بهشت  آنان است یو برا: ترجمه
  : دیفرما یم تعاىلیم چنانكه خدایو باغ نع

  ٢٩٦"َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيمِ  "

  مینع یآنان است بهشتها یبرا :ترجمه
  .سراهای چهارگانهو اما 

  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا .است دانیجاوسرای نخست  سرایپس  
  " َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد " 

  سرای جاودان آنان است یبرا: ترجمه
  ٢٩٧"َوالّلُه َيْدُعو ِإَلى َداِر السََّالِم دوم خانه سالم " 

  د. یفرما یم شما را به خانه سالم دعوت تعاىلیخدا: ترجمه
  : چنانكه در قرآن آمدهسرای مقام سوم خانه  

  ٢٩٨"َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َيَمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َفْضِلِه َال ...َوقَاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه " 

  را كه ما را به فضل خود به خانه مقام آورد تعاىلیسپاس خدا: ترجمه
  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا سرای زندگی راستنيچهارم 

اَر اْآلِخَرَة َلِهَي اْلَحيَـَواُن "    ٢٩٩"َوِإنَّ الدَّ

  : دیفرما یم تعاىلیخدا. چهار گانههای  یدنیو اما نوش
َهاٌر مِّْن َخْمٍر لَّذَّةٍ "  َهاٌر ِمن لََّبٍن لَّْم يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َوأَنـْ َهاٌر مِّن مَّاء َغْيِر آِسٍن َوأَنـْ َهاٌر مِّْن َعَسٍل  ِفيَها أَنـْ لِّلشَّارِبِيَن َوأَنـْ

  ٣٠٠"مَُّصفًّى 

  : دیفرما یم تعاىلیچهار گانه پس نخست لباس عطا چنانكه خداهای  اما لباس
َر َمْجُذوٍذ "    ٣٠١"رَبَُّك َعطَاء َغيـْ

  : و لباس بقاء
  "٣٠٢َخاِلِديَن ِفيَها "

  : دیفرما یم تعاىلیو لباس رضوان چنانكه خدا
  ٣٠٣"و َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكبَـُر " 

  : و لباس لقاء
  : فرماید می خدایتعاىل
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  ٣٠٤"َوَتِحيَّتُـُهْم ِفيَها َسَالٌم  "

  ان در روز مالقات سالم خواهد بود" درود آن
***************  

نخواهند  یه السالم بر تخت بنشست اهل مصر گمان كردند كه هرگز مانند او پادشاهیوسف علیپس چون 
  ۳۰٥د پس آنچنان شد كه گمان برده بودندید
 ادیكند و جز آن را  یم  آن است را فراموشريافت هرچه غیح ینگونه عارف چون معرفت صحیبد

  : دیفرما یم الله عنه یرض یكند چنانكه شبل نمی
 شعر.....

 یصـلوتیوم مـن عشـقیـت الینس
 یو شربـــــ یاكلــ یدیفــذكرك ســ

  

 یمــن عشــائ یغــدائیفــال ادر 
ـــ ــفاء دائـــ  یووجهــك نظــرت ش

  
  : ترجمه

  پس روزم را از شب نداستم  ،از عشق تو امروز نماز فراموشم شد
  درد من است  یتو شفا یو نظر بر رو ،من است آب و خوراك ی منموال یتو ا یادپس 
كوكار ید و او را گفت مرا فراموش مكن پس مرد نیداخل گرد یكوكاریاز پادشاهان بر ن یكیند یگو

اد فرما فرمود چگونه تو یخود  یكنم پس پادشاه او را گفت مرا نزد موال نمی ادیچ یم هیگفت جز موال
كنم  یم ادیرا  د چگونه فرمود چون او تعاىلیروم پرس یم ادیود ازاد كنم حال آنكه خیخود  یرا نزد موال

  كنم. یم خودم را و اعضاء بدنم را فراموش تعاىلیاد خدایدر نزد 
**********  

را  ییفرمان داد و جا یزیحاصلخ یشهرها وكشرتازها در سالها یه السالم به آبادیوسف علید یگو یراو
ساختند كه در ها  كردند و خانه کشتهاكوها  یز بر بلندیو نها  رهد یدر گود یبدون كشت رها نكردندوحت

ست و پنج ذرع یب یدارا یا كردند وهر خانه یم د و فروشیخر یدادند ودر بعض یم صدقه یبعض
ك وجب یبه اندازه ها  سنگهاساخته شده بود ودر آنها  عرض و صد وشصت ذرع طول بود و از صخره

  كه هنوز بر خوشه بود. كردند در حاىل یم محصول را جمع آنها رچوب بكار نرفته بود و د
  "َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ِإالَّ َقِليًال مِّمَّا تَْأُكُلوَن " : هيآ

  خوردند. یم كه یبجز اندكها  پس آن وا نهادند بر خوشه: ترجمه
د یرگر باران نباید ،هفت سال یدر آمد برا یقحط یگذشت و سالها یزیحاصلخ یپس چون سالها

  د.یی نرونيدر زم یچ رستنیدن نگرفت و هیوز یوباد
دند و در سال دوم به ملك و یم و زر خریبه س ه السالمیوسف علیپس در سال اول مردم خوراك را از 

نت و درسال پنجم به فرزندان و در سال یور زیامالك و در سال سوم به اثاث خانه و در سال چهارم به ز
  ه السالم كردند.یوسف علیند وخود را بنده دیششم به خودشان خوراك خر

و  یكردند توبنده آنان یم را كه گمان یكسان یابی یم آمد كه چگونه یه السالم وحیوسف علیپس بر 
  .اند هدیاكنون آنان بنده تو گرد

  ه السالم آنان را خوراك داد چرا كه آنان بندگان او بودند.یوسف علیدر سال هفتم  
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  ........نكته
شد و چون بر پروردگار  یگریدند و او بنده دیست او را خریه السالم بر نفس خود نگریسف علویچون 

شود و  یم اهل مصر بنده او شدند چرا كه بنده چون بر برنفس خود نظر كند پست یست تمامیخود نگر
  گردد. یم چون بر پروردگار خود نظر كند به عزت او در دو جهان مفتخر

ا رفت و كارش ید و شوهرش از دنینا گردیشد وناب یدر راه یا م خانهید ومقیگردخا پس محتاج یو اما زل
  د.یپرست یم ن وجود هنوز بتها رایبا اد یسخت گرد

د و داد مظلومان یرس یم شهرها یگشت و به امور آبادان یم سالم سوار بر اسب در شهرهاله ایوسف علیو
  كرد. یم یرا نه یدیداد و پل یم دستور یكیگرفت و ن یم را از ظالمان

 ههیكرد اسب ش یم نیشود وآن را ز سوار بود پیشنيپادشاه  كه از آنِ یخواست بر اسب یم وچون
 ان بر اسب سواریشد پس لشكر یم دهیشن ین شهرها و نواحیهه او در دور تریش ید و و صدایكش یم
د صد هزار سوار یگرد یم ه السالم بر اسب سواریوسف علیآمدند پس چون  یم شدند و به درب او یم

آمدند و  یم او یاز راست و صد هزار سوار از چب و صد هزار سوار از پشت و صد هزار سوار از جلو
گذشت  نمی  زن پس بر مردمانريو هزار ششم یشش هزار مرد قویسرش هزار پرچم بود و در پ یبرباال

  بزرگ داده شده است. پادشاهیز" ین "عزیگفتند به ا یم مگر آنكه
ستاد پس چون یا یم بست و سر راه یم ف خرمایاز ل یانش را به بندید ومیپوش یم از پشم یخا لباسیلوز
را در  ید وكسیشن نمی ه السالم او رایوسف علی داد وىل یم آمد او را ندا در یم ه السالمیوسف علی

 گشت و یم زد بایپرست یم بت خود كه او را یخا به سویآورد پس زل نمی ادیدگان خود بیبرابر د
 یكن نمی اج من رحمیاز و احتیسن من و تالش من ون یادیبت من كه بر ز یبر تو ا ی"كه وا: گفت یم

     "یپس چه بد كرد مرا بنده کردیو به  یرا ازمن گرفت یو تو پادشاه
او ه السالم برب بلكه گرد لشكر یوسف علیگفت مرا بر سر راه  یم همراه او بودهنور كه را خود  ندیمهو 

   راه محبت هستم.نيمن از مساك چرا کهند یبر من بنش
******  

ستاده بود یشدم و او در برابر من به خدمت ا یك اعرابیهمان ید كه در صحرا میكوكاران گویاز ن یكی
 د پس مادرش مرا گفت كه تو به خوردن ادامه ده و خود را مشغول او مكنیهوش گردیپس به ناگاه ب

مه خارج شد و گرد یباشد و چون از خ یم ه شده گفت او محب همسر خوددم كه او را چیپس پرس
 باشد نينچنیا یپس گفتم سبحان الله اگر محبت به مخلوق دیهوش گردید بیبر او د یو الغر یپژمردگ

  پس چگونه است محبت به خالق.
  :شعر 

 شــبهكمیاحــب مــن حــبكم مــن كــان
 فالثــــــمــــــــه یامــــــر بالحجرالقاســــــ

  

ــ   الشــمس والقمــرا یاهــولقدصــرت  یحت
ــــ ــــك القاس ـــــری یالنّ قلب ــــبه الحجــــ  اش

  
  ترجمه:

  تا آنجا که بر خورشید و ماه نیز عاشق شدم ،دوست دارم از عشق شما آن را كه چون شماست
  چرا که قلبت به مانند سنگ است آیا گذر از یک سنگ سخت ممکن است؟
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*********  
 انیكه به پا یا و هر خزانه فرمود یم تصدق یال عموماموهای  ه السالم آنان را از خزانهیوسف علی
ن یداشت و از ا یم ید گرامیرس یم ه شامیرا كه از ناح یگشود و هر مسافر یم گرراید یا د خزانهیرس یم

  گفت. یم خا مسافران اهل شام را سالمیجهت زل
  ....نكته
د و از عشق او باز ینهراسها  رنجنحال از یاو موقت بود با ا یداشت و دوست یم را دوست یخا مخلوقیزل

  خود باز گردد یست كه بنده از عشق موالیسته نین سان شاینگشت بد
**********  

ه السالم را یوسف علیهای  یكیآمدند ن یم ت االحزان فرودیگشتند در ب یو اهل شام چون از مصر بازم 
داشت و او اهل شام را دوست دارد  یگفتند كه او ما را گرام یم گفتند و یم گفتند و اورا سپاس یم باز
ه یوسف علیدانست كه  نمی ن صفات عارفان است وید كه ایشیاند یم ه السالم با خودیعقوب علیو 

 را جز خود یامربیپ است به جز خود او چرا كه اودر زمان خود یامربی مصر پنيالسالم در سرزم
 كرد كه كاش یم د آرزویشن یم و راا یشد بو یم نزد او عزیز مصرشناخت و هر گاه كه وصف  نمی
ه السالم یوسف علیدانست كه او همان  نمی ابد ویوسف را نزد او بیتوانست به نزد او برود بلكه  یم

  خوانم. یم تو را یكن نمی آنكه در وعده خود خالف یگفت ا یم خود یشه در دعایاست و هم
كن كه  یپدر بر ما توجه یعرض كردند ا ه السالم بر او وارد شدند ویعقوب علید فرزندان یگو یراو

ما  یودر رو یا و وما را نخوانده یا كو نگفتهیو با ما سخن ن یا چهل سال است بر ما التفات نداشته
 یم ایازمند و ناالن آمده ایچاره و نیم و بیتو را كرده ا یپس ما ببخش كه ما نا فرمان یا نكرده یا خنده

گشاده  یپس پروردگارت را بخوان تا ما را روز ید از گرسنگین رسد آنچه كه برمردمایپدر بر ما رس
  دیفرما یروز

م كه نعمت و كرم در نزد اوست و همه از عرب یره نما یكس ید شما را به سویخواه یم ایفرمود آ 
 ینيكو وآیبا و سخن نیز یخوش و رو یند به بویگو یم او یكنند و ثنا یم او یبه سو یعرب روريغ

  درست. 
و صفاتش  نیکواخالق او  ها. یینه و دارایاوست عزت و و جالل و گنج یك به مردم است و براینزد

  است.  پسندیده
  ؟یده این صفات از كجا شنی شخص را با انينچنیپدر اوصاف ا یپس فرزندان عرض كردند ا

د كه او یروانه شو او یكنند پس بسو یم ادیاو را های  ییكویند و نیآ یم كه درمنزلم فرود آنانیفرمود از  
 یا هیپدر ما را سرما ید عرض كردند اییمن او را سالم گو ید از سویم است وچون بر او وارد شدیكر
  م.یز مصر دادوستد كنیعزبا ست كه ین

  .نكته...
ز كه عزّت یعز یداشته باشد كه با آن بتواند با خدا یهست كه طاعت یان شما كسیا در میحاضران آ یا

  ؟ست دادوستد كند.از او یزیهر عز
  ؟داشته باشد تا بتواند با حضرت " عالم" دادوستد كند یامیهست كه ق یان شما كسیا در میآ
را  هست كه اوتعاىل یان شما كسیا در میداشته باشد خالص آ یا هست كه سجده یان شما كسیا درمیآ 

  د؟اد كرده باشیقت یبا حق
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  ؟باشد ینت داروفاء واما یهست كه دارا یان شما كسیا در میآ 
  ؟صفا داشته باشد یروزانه را از رو یهست كه زندگ یان شما كسیا درمیآ 
  ؟باشد یهست كه به قضاء راض یان شما كسیا درمیآ
  ؟ب نشده باشدیغا هست كه از درگاه اوتعاىل یان شما كسیا در میآ
  ؟را دوست بدارد. نان او تعاىلیهست كه همنش یان شما كسیا درمیآ
خود را.  یاراید تالش و ینثار كناوتعاىل  بسویو فقرهای  د با گامیرو تعاىلاو یاه به سواران گنی یا
  شان گرفته شوند. یشانیپ یهایبا مو تبهکارانكه  یاران گناه از آن روزی یبر شما ا یوا

  :شعر
ــــا ــــی ــــرش عاص ــــربّ الع ــــابّا ب یا ش

ـــــــورريسـعـــــــ   لـــــــلعصاب لهــــــا ثـبـ
ـــــان تصـــــربعل ـــــ یف ـــــاعصريالن  ان ف

ــــیوق ــــن الخطام ــــت م ــــد كتب ـــــایا ق  ـ
  

ـــــــدر  ـــــــ یات ـــــــزاء ذوالمعاص ـــــــا ج  یم
ـــــــفو ـــــــل ی ــــــــذ بالنــــــــواصیـوم ی  یؤخ

 یان قاصـــــــیواالّ كـــــــّف مـــــــن العصـــــــ
 الخــــالص یرهنــــت الــــنفس فاجهــــد فــــ

  
  : ترجمه

  ؟نا فرمانان یست سزایچ دانستی که ،یكن یم پروردگار خود یكه نا فرمان یجوان یا
  شوند یم شان گرفتههای یشانیپهای  یكه (مردم) به مو یاز روز یپس وا شود یم  كه بدنت به آن عذابريآتش سع
  دور شو یكن و اگر نه از نافرمان ینا فرمان ،یكن یداریبر آتش پا یتوان یم پس اگر

  آن بكوش ییگناهان در گروست پس در رها یو نفس تو به بها ،گناهان زیاد برتو نوشته شده
***********  

م چرا یم كه به درگاه او بریندار یزیچ میان هستريزمندان وگناهكاران و فقایپدر ما ن یو فرزندان گفتند ا
  برند. یم میبا و زر وسیكه مردم به بارگاه او گوهر د

  كنند یم رند و افزون بخششیپذ یم مان آسانیم است و كریده ام كه او كریه السالم فرمود شنیعقوب علی
 خود را رينه و پنیپشم یاه لباسهایسهای  رگاه او درهمم كه بر دیكن یم ما شرم م است وىلیگفتند او كر
  د.ید بر شماست كه به درگاه بخشنده او رویخواه یم م. فرمود اگر غذایعرضه كن

ما  یشكشیدند اگر او پیاه خود را گرد آوردند سپس از پدر پرسیس ی و پولهاريپشم و پن یپس آنان تمام
عقوب فرزند اسحق ید كه ما فرزندان یید و بگویكار كنم فرمود خاندان خود را آشیرف چه كنیرا نپذ

  د كه بر شما رحم آورد.یم وشایهم السالم هستیم علیفرزند ابراه
د واو یاز و غربت خود را عرضه كنیم فرمود براو فقر و نیرفت آنگاه چه كنیدند اگر نسب ما را نپذیپرس

را ا یدر د كهید و آداب را نگاه داریشو یم وارد ید كه بر چه بارگاهید و بنگریرا به صدقه التماس كن
  .نیست ییبهارا  یدوست و سالمترا پادشاه  ،هیهمسا
  :شعر

ـــ ـــوك بغ ـــن صـــحب المل ـــمريو م  عل
  

القتـــــــل فقـــــــد ارســـــــله الجهـــــــل اىل 
  

  : ترجمه
  گردد. یم مرگ رهنمون یاو را بسو یپس نادان ،گردد نيو آن كه با پادشاهان بدون دانش همنش
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ه السالم فرمود یعقوب علیم چگونه است یدان نمی م ویدر بارگاه پادشاهان نبوده اپس عرض كردند ما 

د و چون نگاه شما بر او قرار گرفت متوجه ید جز به فرمان او داخل نشویاد دهم چون داخل شدیشما را 
  د.یراست وچب مباش

  ....نكته
ا یآ یكن یم د كه بر كه نظریا فرمااو ر تعاىلیدر خرب است كه چون نماز گذار به راست و چپ نظر كند خدا

  ؟یا افتهیبهرت از من 
كو پس غافل خطا كار چگونه ین یاریترسد به نشانه خدمت و ادب و هش یم مخلوق از بارگاه مخلوق 

شتاب  بندگان خدا ید اید برتسیكند پس برتس نمی ترسد و در خدمت او تالش نمی دگار خودیاز آفر
  .یمانیدن روزگار و فروآمدن مرگ و پشش از بسر آمید پید شتاب كنیكن

 د.یمغرور نگرد تعاىلید و به خدایا نباشیدن یپس مست زندگ
ك است ید كه هنگام رفنت نزدید كار سخت است پس آماده كنیرا باال زنها  نيگروه مسلمانان آست یا

و تند كه  است كه بس كج یهای د پس در راهتان گردنهی خود را سبك كننيسنگ یوسفر بس دور وبارها
  سبك دارند. یكه بارها یگذرند مگر آنان نمی از آنها
د و چون ییكو گوین ید او را سخنهایفرزندان چون بر او وارد شد ی"ا: فرمود ه السالمیعقوب علیپس 

د تا شما را فرمان دهد پس ینیفرمان نشسنت نداد ننش اد واگر شمارینیشما را به نشسنت فرمود پس بنش
پاسخ  یا را به واژه یا د و هر واژهید تا از شما برپسد و سخن را دراز نكنیسخن نكن د آغازیچون نشست

د یاز او برنگردانها  ید پس چون شما را فرمان بازگشت داد روید و نشسنت نزد او را افزون مكنییگو
بشنود و د مبادا یینگو یزی شما و او گذشته چنيچ كس از آنچه كه بید به هیوچون از بارگاه او خارج شد

  د كه) آشكار كردن راز پادشاهان سخت است. ید پس (بدانیدگانش فرو افتیشما از د
  د پس آنان به مقصد مصر براه افتادند.یگو یراو

**********  
 یاز آهن ساخته بودند كه آن را درب یواریا تا به كوه دیه السالم فرموده بود تا از ساحل دریوسف علی

پانصد  یگماشته بود به همراه ین نبود مگر ازآن درب و برآن درب دربانممكدیورا بود و گذر از آن 
  سوار.

د از مقصد او از زاد و توشه اش. پس گزارش او یپرس یم كرد از او یم از آن درب گذر یپس چون مرد
ه السالم یوسف علیفرستاد پس اگر  یم ه السالمیوسف علی یو قافله و زاد و توشه همراهش را به سو

  كه آمده بود. ییگشت به همانجا یم د بازیتوانست داخل شود و گرنه با یم داد یم فرمان
او  یدانست كه آنان به سو یم كرد چه او یم افنت برادرانشین را تنها به جهت یه السالم ایوسف علیو 

وار یه السالم آن دیوسف علیده بود. و یه السالم در خواب او را آگاهانیل علیخواهند آمد چنانكه جربائ
  .را ساخته و بر آن در انتظار برادرانش بود

  : دیفرما یم صراط را ساخته و بر آن در انتظار مردمان است چنانكه خود تعاىل تعاىلیز خدایون
  " ِإنَّ رَبََّك لَِباْلِمْرَصاِد " 

  ۳۰٦ است.نيدر كم پروردگارت: ترجمه
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" اگر : دیفرما تعاىلیز فرا رسد خدای هستند. پس چون روز رستاخنيفرشتگان بر پل دوزخ در كم یعنی
  من به ظلم ظالم اجازت دهم خود ظالم باشم " 

افت و ی" آنكه به اجازت آمد نجات : ندا كند یو در خرب است كه چون مردمان بر صراط گذر كنند مناد
  گرنه در آتش فرو افتد"

   دارند فرو افتند.نيسنگندا در دهد كه آنان كه بار سبك دارند گذر كنند و آنانكه بار  یو مناد 
گرهرگز یافت و او را دینجات  یست و فالنین یاه بخت شد و او را هرگز نجاتیندا كند فالن س یو مناد

  ست.ین یاه بختیس
بر آنان انداخت و از پوشش و  یدند دربان نگاهیه السالم به درب مصر رسیوسف علی چون برادران

د ییآ یم د و از كجاید شما كه هستیخن نگفت سپس پرسبا آنان س یأت آنان در شگفت شد پس ساعتیه
نجا فرستاده شدم تا ین به ایا یپاسخ داد از برا یپرس یم یدند از چه روید؟ پرسیو قصد كجا را دار

  و زاد و توشه او را برپسم. یه ومقصد و جایرا اجازت گذر ندهم مگر آنكه نخست نام و كن یاحد
ش و بخششش و منعش و ینش و كارش و گفتارش و جاییز از آینسان از بنده در روز رستاخیو بد

بنده من  یا: دیفرما یم جلَ جالله تعاىلیگردد پس خدا یم اش پرسش یاش و نافرمان یفرمانربدار
  ....یات پربهاء بود آن را تباه كرد یجوان
  "نُوا يـَْعَمُلوَن فَـَورَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْجَمِعْيَن َعمَّا َكا" : ديفرما یم یتعاليو خدا

  ۳۰۷م.یپرس یم اند هپروردگارت سوگند كه از همه آنها ازآنچه كه كرد به: ترجمه
  ان. یان و دروغ گویراستگو كتاپرستان و ملحدانی نكو كاران و بدكارانی یعنی

  م یپرس یم آنان ییان از راستگویازراستگو
  میپرس یم ان از دروغ آنانیو از دروغ گو

  م یپرس یم شان یامربیامربان از پیاز پ 
  م یپرس یم تشانیاء از والیو از اول
  م یپرس یم ان از احكامشانیو از قاض

  م یپرس یم د وفروششانیو بازرگانان از خر
  شانییبایدستان از شكیاز ته

  م یپرس یم ازان از سپاسشانین یو ازب 
  و از اهل تصوف از صفاتشان  

  م یپرس یم ازاهل زهد از زهدشان
  و عمل به دانششان  ندان از دانششانو از دانشم

  میكن یم واز عبادت كنندگان از عبادتشان پرسش
  قشانیقت از حقایو از اهل حق 
  م یپرس یم قشانیو از اهل عرفان از دقا 

  شانیهارين از ضرب شمشیو از مجاهد
  م یپرس یم ن از اجتهادشانیواز مجتهد 

  وا نهاده نشود. یج بزرگ و كوچكیوه
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ل یعقوب اسرائیت االحزان و از فرزندان یم از كنعان از بیاسخ دادند ما از اهل شام هستپس برادران پ
  م.یهم السالم هستیل الله علیم خلیح الله فرزند ابراهیالله فرزند اسحاق ذب
  كوست قصد شما كجاستیتان نیهایوا و رویتان شیتان بزرگ و سخنهاهای  دربان گفت نسب

  زیعز یگفتند بسو 
  ست یهتان چگفت تنخوا 

   انداختند و گفتند ما را از تنخواهمان مرپس.ینيپس سرها را به پا
د او را از یفرما یم تعاىلیگردند خدا یم  در گور انسان مؤمن داخلرينگونه چون منكر ونكیبد

د یامربش و از قبله اش كه آن همه درست است و از عملش پرسش مكنید و از پیپروردگارش پرسش كن
  .استكه آن مخلوط 

از شام  اند هوارد شد یز بر من گروهیعز یه السالم فرستاد كه ایوسف علیبه  یا پس دربان نامه 
امربان یاز فرزندان پ یشان بزرگ و جملگیوا و نسبهایكو و زبانشان شیشان نیهایشان پهن رویبدنها

، نهید، شجری، الونیز، شمعون، لیروئ، هوداءی است نيآنان چنهای  هستند و قصدشان بارگاه توست و نام
   ۳۰۸ و جملگی از سرزمنی کنعان هستند. نيامیاشر و بن ، جاد، اىلنفت، دان

     .دیه السالم بر نامه نگاه انداخت اشك بر چشمانش نشست و مدهوش گردیوسف علیپس چون 
 :شعر

ــــــــق عــــــــایجمایســــــــالم اللــــــــه والسّ
ــــــــ ــــــــد ســــــــاكنها رهــــــــ یفقلب نيعن

ومــــــــای جــــــــودیالزمــــــــان  تیــــــــالیف
  

ـــــــــ  ـــــــــك ال یعل ـــــــــدتل ـــــــــازل وال اریمن
ــــــــــــرار الوجــــــــــــدريكث مســــــــــــلوب الق

ــــــــــرار ــــــــــرب الق ــــــــــوه ق ــــــــــا ارج بم
  

  ترجمه:
  اب گرداندريآنان را س تعاىلیخدا و ،ها ین منازل و آبادیبر ا تعاىلیدرود خدا

  قرار است.یخوشحال و ب، ین آبادیوقلب من در گرو ساكن ا
  د دارم.یبه آنچه كه به او ام، دیبخش یم را یروز روزگاركاش  یا

************  
گاه نشدند پس چون  مان وحاضران و وزراء در شگفت شدند وىلیند ...ادامه داستان به علت آن آ

گر بار یخارج شدند پس د یهمگ .ان فرمان خروج داد یه السالم به هوش آمد به اطرافیوسف علی
نج روز ن گروه آمدند عرض كرد پیا ید كیسوار را پرس آنگاه ستیبر نامه افكند وسخت بگر ینگاه

ده یشان ژولهای یژنده در بر دارند و موهای  شان چگونه است عرض كرد جامههای ش فرمود و جامهیپ
  است.
 یه ات از براید گریدر شگفت شد و پرس پس مباشرشست یبلند گر یه السالم به صدایوسف علی پس
  ان نكند.یدگانت گرید تعاىلیست خدایچ

  :شعر
ـــــونی ـــــال لونـــــك اصـــــفر قول  مـــــا ب

 زفــــــره یمنــــــ تیابــــــد یولــــــو انّنــــــ
  

 اريغــــــ یلــــــون بیــــــفقلــــــت فــــــراق الحب 
ـــــــــدرا ـــــــــفا الربوالبحراك ـــــــــت الصّ  جعل
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  : ترجمه
م را دگرگون كرده یرو دوری دوستپس گفتم  ،ده استیت زرد گریند چگونه است حال تو كه رویگو یم

  است 
  ه تار شود.ريتی ا و خشكیدر یو اگر آه از نهاد برآورم روشن

  ز؟ یعز یا ییگر یم چه ید برایلسالم پرسه ایوسف علیر از یپس وز
  كه مرا در چاه نهادند و سپس فروختند. یهمآنان اند هكه برادرانم آمد یه السالم فرمود براستیوسف علی

  ؟ ییگر یم عرض كرد پس چرا
ز نخست به سبب شرم از آنان چرا كه آنان به یم و از حال خودم به دو چیگر یم بر حال آنان: فرمود

  آنان. یدستیرا كردند و دوم به سبب فقر و ته تعاىلیخدا یافرمانسبب من ن
 و نيدر حق آنان حال آنكه آنان در حق تو چن یكن یم د چهیاز كرم او در شگفت شد و پرس مباشرپس 

  چنان كردند.
  كند. یم ب و عاشق به معشوقیش و پادشاه به غریش به خویكنم در حق آنان كه خو یم فرمود آن
ده  ینیريوه و شیشان را گوشت و میكن و ا ییرایدربان كه آنان را سه روز پذ ینوشت به سو یا پس نامه
پس  آنان نهاده بودم یران كن و بارو را بردار چرا كه آن بارو و آن پنجره را از برایگاه را ویو آن جا

فرزندان آدم د كه چون نسل یفرما یم تعاىلینگونه خدایست و بدین مراقبت الزم نیگر ایچون آمدند د
گردند چراكه آنان از  یم نابود د و ماه وستارگانیو خورش رانی ونيه السالم منقرض گردد آسمان و زمیعل
  .اند هبشر ساخته شد یبرا

  :دیفرما یم چنانكه او تعاىل
  ٣٠٩....".ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ "  

  ه گردند...ريده گردد و و آنگاه كه ستارگان تیچیپد در خود یو آنگاه كه خورش: ترجمه
  : دیفرما یم كهییتا جا ز گفته شدهیپراكنده گردند وروان گردند ن یعنی

  ٣١٠"َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجْت " 

  دو به دو گردندها  و آنگاه كه جان: ترجمه
شته یمگر سعادتمند با فركتاپرست و ملحد با ملحد و فاسق با فاسق و ستمگر با ستیكتاپرست با ی یعنی

   گردند.نيطان همنشیبا ش یو شق
  "َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت  "

  ۳۱۱ده شودیو چون از دخرتان زنده بگور شده پرس: ترجمه
 شد او را یم ن دخرت ده سالهیبود و ا یآنان دخرت یت بود كه چون برایاز اهل جاهل ین بدرستیو ا
 ادیكه او فر انداختند در حاىل یم كندند و سپس او را درآن چاه یم بانایدر ب یش چاهیآراستند و برا یم
  داد. می جان امان تا ی... ا.امان ی...ا.زد یم

  : دیفرما یم تعاىلینگونه خدایپس ا
  ٣١٢"بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلْت "  

  دی گناه كشته شدنيبه كدام: ترجمه
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  : دیفرما یم ان چنانكهكشنده آن دخرت یپاسخ برا پس پرسش از آن دخرتان است وىل
  ٣١٣"َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت  "

  كتابها پراكنده گردند یو آنگاه كه برگها: ترجمه
  ده شدن پرده ها.یدر و ییاز رسوا یو وا ،آه از كتاب سرگشاده ،وا شرما
دهند  ا راستتیبرپا گردند و كتاب تو به دست چپ ها  گشوده و ترازوها  وانیشود آنگاه كه د یم تو را چه

  : دیبه تو فرما و او تعاىل یستیاب تعاىلیو در برابر خدا
َرْأ َكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا  "   ٣١٤"اقـْ

  است  یشتنت برتو كافیخو یبخوان كتابت را كه امروز حسابرس: ترجمه
  د یكه دار ید بر حساب خود در فرصتیبرادران به شتاب یو ا 

د یستیا یم و دان حساب گروه گروهیم یو به سو تعاىلیخدا ید به سویگرد یم ختهیبر انگكه  یآن روز
زگاران بر یشوند و گروه پره یم دوزخ دسته دسته رانده یان به سوینفر به نفر ونافرما تعاىلیدر برابر خدا
ز آنچه كه د ایشو یم دهیشود و حرف به حرف پرس یم كنند و كتاب سطر به سطر خوانده یم رحمن ورود

است كه  ین همه آنگاهیمحشر) آورده شود و ا یش (به صحراهای ید و آنگاه كه دوزخ با همه بدیكرد
 صف به صف تگانده و پروردگارت و فرشیكسان گردیاش  یو بلند یر وزبر شده و پستی زنيزم
  ند.یآ یم
، ل و داوریدهنده جربائندا ، آتش سوزان، راه دور، توشه اندك، كیمرگ نزد، آرزو دراز، برادران یا

  .است لیپروردگار جل
در آن روز ملك جبّار فرمان  ده گردند ویاسرار در آن روز درهای  دگان باز گردند و پردهید كه یآن روز

پس بنده در  .فالن فرزند فالن فرزند فالن فرمان ملك جبار پاسخ ده یشود ا یم كه ندا یراند. آن روز
ا بدنت را یات را دراز نكردم؟ آ یا زندگانیبنده من آ یا: دیفرما تعاىلیداستد پس خیبا تعاىلیبرابر خدا

 یا و چه بهره یگذراند چگونهات را  یبنده من جوان یت را كم نكردم ایا لغزشهایآ ؟سالم نكردم
كه از ترك فرمان من  ییچه روزها یمن كرد یكه نافرمان ییاد آورم از شبهایا تورا یآ یكسب كرد
  .یدورنشد

كه برهنه  یش از آنیكو پین یل آماده كن پاسخیخداوند جل یبرا یچاره هرچه زود تر پاسخیب یاپس 
  .یگرد  دوزخ و بهشت سرگرداننيوما ب یستانده شویا تعاىلیدر برابر خدا

 هاز آنچه ك یاوریچ یشفاعت نكند و ه یشیچ خوینبخشد و ه یسود چ ماىلیاست كه ه ییآنجا جا 
  نكند. یريشگیشود پ یم

  گردند. می امت خواریدر عرصات قها  بزرگ و گامها  یمانیآنجا همان است كه پش
غالظ وشداد های  كشد و او را زبانه یم خود یش آتش او را به سویاست كه هزار ن یجایآنجا همان
و كجاست از . سرور من امان امان.. ید كه ایگو یم خته با ترسیغمبار آم یكنند و او به صدا یم هراسان

رحمان براو خشم گرفته و فرمان به در آتش انداخنت او داده است پس  یكه خدایاو امان و بدرست یبرا
آتش او را های  بخشد و پس زبانه نمی یون او را سودیه و شید و گرريگ یم ن خوار شده را آتش دربریا

ش ین آسمانهاساكنا یفرشتگان پروردگار من و ا ید ایگو یم بلند یكشند و او با صدا یم خود یبسو
زد سپس به یر یم م پس نخست اشكیكه به آتش درآ یش از آنیم پیشنت خود بگرید بر خویده یمرا مهلت
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ش دور وآبش یاست سوزان كه انتها یشود و آن آتش یم د پس آنگاه در آتش افكندهیگر یم بلند یصدا
  گردد. نمی زشود و هرگز از آنان با یاش آهن است و عذابش هر روز نوم ینیريو وش دیصد

**********  
 هكرد یاریرا  برادران ،آورد یه السالم فرمان داده بود بجایوسف علیكه ا دار آنچه رید پس سرایگو
  نمود. ی مصر همراهنيشان را تا دروازه سرزمیا

  ه السالم عرض شد.یوسف علیشان به یدند آمدن ای مصر وارد گردنيپس چون به سرزم
  شعر:
ــوح یجــاؤن ــونوئایمســتح تی ــد عرف  یق

  
 یقبلـــــونیهـــــم  یوانـــــا تائـــــب عســـــ 

  
  رند.ید كه مرا بپذیشا گردم می به آنان بازو من    ،آنان آمدند و شرم مرا در گرفت كه مرا شناختند: ترجمه

کنند تا اینکه  می و چهكجا هستند  برادران دردانست كه  نمی یوسف علیه السالم....ادامه داستان 
  .نوایب نگانگایب و گفت که آمدند آن ان را دادخرب آمدنشکسی بر او وارد شد و

 یند و كسیآ یم دانستند كه كجا فرود نمی ستادندینجا اداخل شدند هما علیه السالم چونبرادران یوسف 
  .یان قبطیمصر زبان بود و۳۱٥ یعرب آنانزبان افتند كه آنان را بفهمد چرا كه ی نمی را
ان آنان یاز م د آنان برادران او باشند وىلیدانست كه با یم ست وینگر یم ه السالم در آنانیوسف علیو 
  ل بر او فرود آمد و آنان را به او شناساند.یشناخت پس جربائ نمی هودا را از شمعون بازی

گانگان فرود یبود فرمود كه آنان را در خانه من فرود آور و آنان را در خانه ب ییرایپس آن را كه مأمور پذ
 یو حرمت آنان را برپا ینهیكه در برابرمن مبِنِه آنچنان  ینهیرا كه در برابر آنان م آنچه اور و قرار دهین

  دار. 
 یار بود و آنان جملگیكان تو كه نزد تو آمدند و آنان را مال ومنال بسیار از نزدیپس مأمور عرض كرد بس

  .گانگان فرود آمدندیدر منزل ب
  آر. یرا فرمودم بجانكن و آنچه  یه السالم فرمود سركشیوسف علیپس  

  : شعر
 ظـــــهرهیـسیـــلـیوقلبـــ دیشـــد یشـــوف

 ســــوف اخــــربكم اىلیــــالل یانشــــاءعذبن
ــن ىل  نينصــفنی سیمــن لــ رســول اىل م

  

 شـــــتعلیالنـــــار  بیـــــله یفـــــؤاد یو فـــــ 
ـــذ ـــرام ال ـــ یعـــن الغ ـــب  یف  شـــتملیالقل

 الصــــــرب والجلــــــل یمنــــــه الجفــــــاءومن
  

  : ترجمه
  زند می هراركه ش است یو در دلم زبانه آتش ،كند نمی و قلبم آن را آشكاراست اد یشوقم ز 

گاه كنم از آن ، د زود باشدنم مرا شكنجه كنیشبهااگر    قلبم عشق سوزانكه شما را آ
  آنكه با من انصاف نداشت؟ از او جفاء و از من صربو احرتام. یاز من به سو یا ست فرستادهیك
  

*********  
گشود  یآنان جا یبرا آنگاهداد  ورودآنان را فرمان به پس خادم از قصر فرود آمد و ....ادامه داستان

 خادمان را یست و به زبان قبطینگر یم رخود بر آنانیه السالم از سریوسف علیو  گسرتد یا و سفره
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آنان را در خود  پس چون شب.د یگو یم دند كه او چهیفهم نمی  و چنان كنند و آناننيفرمود كه چن یم
خوش های  یاز زر روشن كرد و از همه بو ییآنان شمعها یماشت و از براكو گیگرفت بر آنان موائد ن

   .ا ساختیآنان مه یبرا
دند كه به هر ید، ستندیگانگان بود نگریاز ب ییرایپس چون برادران از پنجره برآن درب كه خاص پذ

بعنوان – شوقت حال آنكه بار شرت یو تنگ دهند از شدت خشكساىل یم ) یگرده (نان یهمانیم
گفتند كه كه پادشاه ما را بس  یدند گروهی دنيپس چون چن خوش بود ینار بویست دیهزارودو -پیشکش
 یا هیم كه گمان كند ما را سرمایترس یم نداشته است پس ینگونه گرامیرا ا یگریداشت كه د یگرام

  .گفتند یم د آنچه را كهیشن یم ه السالمیوسف علیگرنبهاست و 
 یگریو د دارد یم یآنان گرام ینگونه از برایده و ما را ایاز پدران ما شن یادید یپس شمعون گفت شا 
 میان مردم خود بودیما نظر كرده و دانسته كه ما در زمان خود از گرامهای  ید بر رویگفت شا یم
 ست و گوشیگر یم ه السالمیوسف علیما رحم آورده و  یشیو درو ید بر سستیگفت شا یم یگریود
ز گفته شده ی افرائم ننيز گفته شده و همچنین ۳۱٦شالؤمیماو شا كرد و نام یه فرزند خود مب یداد پس رو یم

پس از  دوسالبه زادنش ود و خا بیاز زلافرائیم فرزند یوسف علیه السالم  باشد چرا كه نمی كه درست
  ۳۱۷بود.دو  وصال آن

در بر كن و دستار بر  یشاه بر بند وجامه یان رسمیز همیه السالم فرزند را فرمود كه برخیوسف علی پس
  شان را آب ده.ینوشم بردار و خو یم را كه در آن آب یوآن جامسر نه 

  ؟شانین خویانند ایعرض كرد ك
  تیفرمود عموها

  ؟پدر آنان تو را فروختند و بر تو ستم كردند یعرض كرد ا 
  ؟ا بد شدیكه كردند ا خوب شد در آنچه یمرا فروختند تا من پادشاه مصر گردم حال بگو آ یفرمود آر 
  ؟میعرض كرد نه خوب شد حال به آنان چه گو 
ما را فرمان دهد و اگر از تو  تعاىلیفرمود با آنان سخن مگو و راز خود را بر آنان آشكار مكن تا خدا 
  د.ییگو یم دانم شما چه نمی هستم و یدند بگو من قبطیپرس یزیچ
  " َلْيِه فَـَعَرفَـُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكُروَن َوَجاء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوْا عَ  ": هيآ

  ه السالم بر او وارد شدند و اوآنان را شناخت وآنها او را نشناختند.یوسف علیو برادران : ترجمه 
عرض كردند ما  دیشان پرسیوارد شدند او از حال ومكان ا ه السالمیوسف علیگفته شده چون آنان بر 

  ؟ستیل شما چم فرمود پس مشكیاز اهل شام هست
  .میخواه یم خوراك :عرض كردند

است كه در گذشته انجام شده سپس فرمود شما چند  ید چرا كه در شما اثر دزدییگو یم دروغ:فرمود 
  ؟دینفر هست

   ۳۱۸ده نفر  :عرض كردند 
   شما هزارمرد است.نيد هر كدامیشما ده هزار نفر هست :فرمود 

  هزار مرد را داشتند. یوريچرا كه هر كدام آنان نآنان بود  یوريه السالم نیوسف علیمنظور 
گاه كن:سپس فرمود   د یپس مرا بر اخبارخود آ
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م وپدر ما برادر كوچك را یق و ما دوازده برادر بودیصد یم از نور مردیما برادرهست همه:عرض كردند
  .م و او تلف شدیبردها  ابانیداشت پس او را به ب یم ش از همه دوستیب
ق است حال آنكه او فرزند كوچك را ید كه پدر ما صدییگو یم م فرمود چگونه شماه السالیوسف علی
   به دوراست. نيقین از صدیداشت و ا یم ش از فرزند بزرگ دوستیب

م تا آنكه یداشت یم و ما هم او را دوست یدیگز یم مردمان بر یبر تمام یدید یم عرض كردند اگر او را
  .ن خواب از اوستید فكر كرد كه ایدروغ د یاو خواب

  ؟دید درخواب چه دیه السالم پرسیوسف علی 
  گردد و ما چون بندگان در برابر او. یم عرض كردند گمان برد كه او پادشاه

  ؟دیرس یا به پادشاهید پس آیه السالم پرسیوسف علی
 ییایدن یبه پادشاه  است وىلريد چرا كه كودك عاقبت بخیرس یدر بهشت به پادشاه یعرض كردند آر 

  د.ید چون گرگ او را درینرس
  : دیفرما یم تعاىلین بابت خدایاز ا

  "فَـَعَرفَـُهْم َوُهْم َلُه ُمنِكُروَن  "

  پس او آنان را شناخت و آنان او را نشناختند.: ترجمه
  اهل معرفت  ینكته برا

 را مگر به نورِ نشناخت او  ،را شناخت تعاىلیآن كه خدا شناسندگان و ناشناسندگان اند همردمان بر دو گون
د رينگ یشیو نه بر شناخته و هرگز مبتداء بر مقتداء پ است از شناخته شده بر شناسنده یاو پس منت خودِ
  مبتداء فهم فضل مقتداء تواند كرد. یپس ك

ل سه سخن و از زبور سه سخن و از فرقان(قرآن) ید من از تورات سه سخن و از انجیاز حكما گو یكی
  .دمیسه سخن برگز

  : دمیا آن سه سخن كه از تورات برگزام 
  ،  استنيدوستدار هر قلب اندوهگ تعاىلیكه خدا یبراست
  ، دهد یم صدقه دهندگان را پاداش تعاىلیكه خدا یبراست
  را. یدارد هر پرخور غافل یم نه دشمنیهرآ تعاىلیكه خدا یبراست

  : دمیل بر گزیواما آن سه سخن كه از انج 
  و احرتام در ترك شهوات است.  یريدر گوشه گ یمتسال، در قناعت یازین یب 

  : دمیو اما آن سه سخن كه از زبور برگز
  ، شدريآن كه قانع شد س 

  وز شد ريكرد پ ییبایوآنكه شك
  و آنكه كناره گرفت سالم ماند.

  : و اما آن سه سخن كه از قرآن فرا گرفتم 
  ، زگارانیرد مگر از پرهیپذ نمی تعاىلیكه خدا یبراست

  ار توبه كنندگان را یدوست دارد بس تعاىلیداو خ 
  نور مؤمنان. یعنی است نينور آسمانها و زم تعاىلیو خدا
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  در نور و معرفت: فصل
ه السالم و یوسف علیدر چهره  ینور ه السالم نهاد ویل علیدر رخسار خل ینور تعاىلیبدان كه خدا

  درقلب عارف.  ینور و ه و آلهیله علال یدر پشت محمد صل یو نور ه السالمیعل یدر دست موس ینور
  حرمت بود یه السالم از برایل علیكه دررخسار خل یو اما آن نور

   یدگیبرگز یه السالم از برایوسف علیو نور چهره  
  معجزه یه السالم از برایعل یو نور دست موس 
  بود یوزريو پ یاری یو سلم بود از برا ه و آلهیالله عل یكه در پشت محمد صل یو نور 
  آمرزش است. یشود از برا یم كه در قلب مؤمن نهاده یو نور 

  ؟ن نوریست ایا رب چی: ه السالم عرض كردیل علیپس حضرت خل
  فرمود وقار 
  .ش دهیعرض كرد مرا آن ب 
  افت یپس به آن از آتش نمرود نجات  

  افتیه السالم به آن نور از چاه و زندان نجات یوسف علیو 
  افتیا نجات یم به آن نور از دره السالیعل یو موس 
  د.یرس یوسلم به آن نور به سدره المنته ه و آلهیالله عل یو محمد صل 
  رهد. یم مان از آتشینگونه مؤمن به نور ایبد

*********  
  و ت ف، ر، ع، م: را پنج حرف است "تمعرف"
  مقت نفسش است ‘ م‘پس  

  عبادت پروردگارش‘ ع‘و 
  رغبت به آخرت ‘ ر‘و  
  .تعاىلیض امر است به خدایتفو‘ ف‘و
  خطورات غري خدایی تالش برای چريگی بر ‘ت‘و 
  است. تعاىلیپناه برد او عارف به خدا تعاىلیبه خدا تعاىلیخداريوآن كه از غ 

*********  
  : ده استیز را نور نامیده چ تعاىلیخدا

  : دیفرما یم ده است آنجا كهینفس خود را نور نام-
  ٣١٩" َماَواِت اللَُّه نُوُر السَّ  " 

   است.نينور آسمانها و زم تعاىلیخدا: ترجمه
  : دیفرما یم ده است آنجا كهیو قرآن را نور نام

  ٣٢٠" َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبيٌن  " 

 شما آمد. یبه سو تعاىلیخدا یاز سو یكه نور یبراست: ترجمه
  : دیرماف یم ده است آنجا كهیز نور نامیو تورات را ن

   ٣٢١"ِإنَّا أَنَزْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر "  
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 ت و نور بود.یم كه در آن هدایكه ما تورات را نازل كرد یبراست: ترجمه
  : ده استیو روز را نور نام

   ٣٢٢"َوَأْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر رَبـَِّها "  

  روشن شد به نور پروردگارش.نيو زم: ترجمه
  : دینور نام د رایو توح

َواِهِهْم  "   ٣٢٣"يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر الّلِه بَِأفـْ

 خود خاموش سازند. یرا به دهانها تعاىلیخواند نور خدا یم: ترجمه 
  : دیو اسالم را نور نام

ْسَالِم فَـُهَو َعَلى نُوٍر مِّن رَّبِِّه  "   ٣٢٤"َأَفَمن َشَرَح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِ

 از پروردگار خود است. ید پس او بر نوریاسالم فراخ گردان ینه اش را براین كس كه سا آیآ: ترجمه 
  : دی را نور نامنيو روز بازپس

  ٣٢٥"انظُُرونَا نـَْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم "  

 م.یريبرگ یا د تا از نور شما بهرهیبرما نظر كن: ترجمه 
  : د و فرمودیو معرفت را نور نام

  ٣٢٦" ْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح َمَثُل نُورِِه َكمِ  " 

 است. یا است كه در آن افروزنده یمثل نور او مثل چراغ: ترجمه
  : د و فرمودیه وآله را نور نامیالله عل یصل امرب السالمیوپ
  ٣٢٧" " َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِه نُوٌر "  

  آمد. یپروردگار تان شما را نور یكه از سو یبدرست: ترجمه
  : فرمود د ویو ماه نور نام

  ٣٢٨"ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا "

 و ماه را نور قرارداد. ید را روشنیاست كه خورش یاو آن كس: ترجمه
  توست  یبرا یجملگها  ن نوریاست و همه ا یهستند مگر نور معرفت كه باطن یظاهر ینورها جملگ

  تاست پس تورا عجزاس تعاىلیاگر نور صفت خدا 
  توست  یشوایواگر قرآن نور است پس آن پ 
  توست  یواگر تورات نور است پس در آن ذكر تووثنا 
  و اگر روز نور است پس آن معاش توست 
  د نور است پس آن افتخارتوست یو اگر توح 
  است بر تو  یو اگر اسالم نور است پس آن بخشش 
  وت یاست برا یا  نور است پس آن مژدهنيو اگر روز بازپس 
  نور است پس آن سبب وصل تو و باز شدن چشمان توست و اگر معرفت 
  ع توست یامرب نوراست پس او شفیو اگر پ 
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  كند یم نيت را رنگیوهایو اگر ماه نور است پس آن رنگ توست كه م 
ست. نفس مؤمن مانند مسجد است وقلب او مانند یاست كه در آن افروزنده ا یمثل نور او مانند چراغ 

سمان آن چراغ و دهان او مانند یست و محبت او مانند نور آن چراغ است وتوكل او مانند رچراغ ا
شود به اقرار  یم زان است پس آن هنگام كه زبان بازیانه درب مسجد آویو چراغ م پنجره مسجد است

 كه یرود آنجا یم عرش باال ید و بسوريگ یم دنیآنچه كه در جنان است انوار از پنجره دهانش تاب
  د یفرما یم تعاىلیخدا

  ٣٢٩ب"يه كلم الطيصعد الي" : 

  .ال اله االالله ۀگفت یعنی رود یم باال اوتعاىل یزه بسویسخن پاك: ترجمه 
ه فرمود به یز تشبیست و پنچ چیه و اله و سلم حكماء و اهل معرفت را به بیالله عل یامرب صلیحضرت پ

، مینس، آتش، كوه، معراج، براق، یكشت، الله، لیزنجب ،كافور، عنرب، مشك، دّر، گوهر، میس، زر، خاك، آب
  ا و بهشت.یدر، شتارگان، ماه، دیخورش، نرگس، دارو

  عارف. ینگونه است زندگیو بد از آب است یهر موجود یزندگ ه فرمود چرا كهیبه آب تشب
  د.یور یم دهیپسند ینگونه از قلب عارف خصلتهاید و به همیرو یم از آن یو به خاك كه هر رستن

 یز كاستینگونه قلب عارف نید بدريگ نمی و زنگار شود نمی از آن كم یزیو به زر كه در كوره آتش چ
  د.ريرد و چرك و زنگار نگینپذ

ز یباشد پس عارف ن یم ا برنج باشد درهم آن قبولیاز مس  یك ده آن ناخالصیم كه چون در یوبه س
  رد.یباشد پروردگار ش اورا بپز معرفت یدارا ب باشد وىلیع یدارا یاگر از سر تاپا

ك یشود جزء در قلب ن نمی افتیزینشود جزء در خزانه پادشاهان پس معرفت ن یم افتیكه ها  و به گوهر
  سرشتان.

 ز حرارت دوزخ دریكند پس عارف را ن نمی حراره آن را جذب ىلاست و یاقوت كه در آن آتشیوبه 
  ندارد. یابد و در آن اثری نمی

است از معرفت و  ینگونه است چرا كه در آن رشنیز بدیقلب عارف ن است یدر آن روشنكه  ّرو به دُ
  شناخت.

  د.یآ یم خوش معرفت و شناخت ینگونه از عارف بوید بدیآ یم خوشهای  یو به مشك كه از آن بو
  د.ريگ یم یز درقلب عارف فزونینگونه معرفت نید بدیافزا یم یدماغ یو به عنرب كه بر خرد و قوا

  خشكاند). یم زند(وآنها را یم قلب عارف سرما ز بر گناهانیآورد معرفت ن یم به كافور كه سرماو 
  جهان است. ید برایز مفیجهان است و عارف ن ید برایل كه مفیزنجب و به

  د.یآرا یم نگونه معرفت قلب عارف رای هستند بدنيور زمیكه ز اللههای  و به گل
د و نور اخالص ین مانند نور توحید ینگونه در قلب عارف نورهایدكند ب یم ريكه بر آب س یو به كشت

  ند.ريم و نور شكر و نور عبادات در سی و نور توكل و نور رضاء و نور تسلنيقیو نور 
 یز عارف به سوینگونه معرفت نیدوست بود بد یدوست به سو یو به براق و معراج كه مركب نوران

  برد. یم معروف خود
  دارد. یم ن را نگاهیز معرفت دی ننيرا نگاه داشته همچن نيو به كوه كه زم

  كند. یم را باطل یو مخالفت ینگونه معرفت هر نافرمانیاست بد یزیو به آتش كه سوزاننده هر چ
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فاسد  ینگونه معرفت هوسهایبرد بد یم را یا دهیگند یهر بو یكه خود گسرتدگ یم خوشبویو به نس
  د.یزدا یم كننده را از قلب

نگونه معرفت با مخافتها دگرگون یكه چون سبز گردد تابستان و زمستان آن را دگرگون نكند بد سروو به 
  نگردد.

  نگونه است.یز در سجود بدینگونه عارف نی دارد بدنيشه با سر اشاره به زمیو به نرگس كه هم
عارف معرفت  نگونه چون در قلبیاز جهان رخت بربندد بد یكیند تارید و ماه كه چون برآیو به خورش

  ماند. نمی یاو از غفلت باق یدا شود برایپ
 در موىل ینگونه عارف به معرفت راه به سویشوند بد یم و به ستارگان كه مسافران به آن راه نما

  ابد.ی یم
  شوند. نمی نجسها  تیز به معصیپس معرفت ن شود نمی سنجها  به پلشتیا كه یو به در

 گفت پروردگارم را به پروردگارم یا تو پروردگار خود را شناختیالله عنه را گفتند آ یبكر رض یاب
و  شیش و صفات ازلهای یكیت كرد به شناختش و به نیاست كه مرا هدا یاو آن كس یعنیشناختم 

ت یوسلم تو را هدا ه و آلهیالله عل یمحمد صل ایشدم. پس او را گفتند آ نمی تیاگراو نبود هرگز هدا
 یا چ گمراه كنندهیو ه یا ت كنندهیچ هدایت كننده است پس هیمحتاج هدا نكرد گفت نه چون او خود

  ست.یجزء او ن
***************  

  ادامه داستان....
  "َوَلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهازِِهْم َقاَل ائْـُتوِني بَِأٍخ لَُّكم مِّْن أَبِيُكْم " : هيآ

  گرتان را ازنزد پدرتان.ید آن برادر دیاوریبشان را گفت یكه به آنان متاعشان را داد ا یو هنگام: ترجمه
  ن شما هستمیدارم و بر د یم چرا كه من شما را دوست

  ن فرودآورندگان هستمیمانه را پر كردم و من بهرتید كه من پینیب نمی ایآ
ب یتاجر ع یمت است پس برایمانه به قیا چرا كه پیا عطایا و ید هدایفرما نمی مانه وید پیفرما یم
كه آن چه را كه  یغن یست كه برایده نیپسند اد كند وىلید و فروش یرا در خر یا كمی یدایست زین

  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا اد كندیبخشش كرده با منت و آزار 
  ٣٣٠"َال تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواألَذى " 

  د.یصدقات خود را با منت و آزار باطل نكن: ترجمه
  "ْم تَْأُتوِني ِبِه َفَال َكْيَل َلُكْم ِعنِدي َوَال تـَْقَربُوِن فَِإن لَّ " : هيآ

  د.یك مگردیست و به من نزدین یا مانهیشما نزد من پ ید برایاوریمن ن یپس اگر او را برا: ترجمه
رم چرا یپذ نمی را یچ طاعتید از شما هیاوریمن ن یتان را براید اگر قلبهایفرما یم تعاىلینگونه خدایبد

  ست.یعبادات ن یقلبهاست برا یكه برا یداركه م
 یبر قلبها کهنگرد بل نمی شما یو كالبدهاها  وجامهها  بر چهره تعاىلیه السالم فرمود خدایمعصوم عل
  نگرد. یم شماهای  تیشما و ن
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َيانِِه اْجَعُلواْ " : هيآ ِبَضاَعتَـُهْم ِفي رَِحاِلِهْم َلَعلَُّهْم يـَْعرُِفونـََها ِإَذا انَقَلُبوْا  قَاُلوْا َسنُـَراِوُد َعْنُه أَبَاُه َوِإنَّا َلَفاِعُلوَن َوَقاَل ِلِفتـْ
  "ِإَلى َأْهِلِهْم َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

وسف یم و (ین كار) هستینه كنندگان (ایم و ما هرآیاو را از پدرش بخواه ی(برادران) گفتند بزود: ترجمه
 ید بهنگام بازگشت به سویرا در بارشان بگذارند شاه السالم) مردانش را گفت كه تنخواه آنان یعل
  كان خود متوجه شوند باشد كه باز گردند.ینزد

 روین یكوترینكه اهل آن منزل به نیآمدند مگر ا نمی فرود گشتند در منزىل یم پس چون برادران باز
  .كردند یم ییرایآنان را پذ

م یكرد پس چون بازگشت نمی یتوجه به ما یم كسیآمد یم نين سرزمیا یپس شمعون گفت چون بسو
  شما هست.های  حضور در چهره یكیهودا گفت اكنون آثار نزدیدارند پس  یم یمردم ما را گرام

 :دیفرما یم هیم رحمه الله علیحك
ــــذ ــــزّ ب ــــه عــــّز یمــــن اعت العزّفذوالعزّل

  
و مــــن اعتزبالمــــال فــــال فخــــر وال عــــزّ 

  
او باشد و آن كه عزت  یعزت شود و عزت برا ید از صاحب عزت پس داریآن كه عزت جو: ترجمه
  .یاو باشد و نه عزت یبرا ید به مال پس نه افتخاریجو

  ...نكته
ش را یگردد پس چگونه آنكه درگاه موال یم دایده كرد اثر حضور بر او هواآن كه محضر مخلوق را ار

  بخواهد اثر حضور براو آشكار نگردد. 
كنند پس  یم خود خلوت ین مردمانند چرا كه با موالیتر یرو بایه السالم فرمود اهل شب زیمعصوم عل

در  گردد واو یم كنند وآن كه در شب نماز خواند به عرصات وارد یم او را در بر یاز نورها ینور
  شب. یكیدرخشد همچون چراغ در تار یم عرصات یكیتار

**************  
در راه به آنان برخورد پس خواست تا نور  سیابل بهنگام بازگشت برادران به کنعان...ادامه داستان

ها  یقوم خود را فراخواند و آنان را به انواع آراستن ید پس روسایز آنان بزدااه السالم را یوسف علی
  ه السالم را گمراه سازد.یعقوب علیآراست تا فرزندان 

  تقرار استیو نام آنان ازا
 ،فلطوس صاحب دانشمندان ،احب وضوءاج صیه ،زوم صاحب خانه هایح ،نون صاحب بازارهایزل 

  اها.یقاع صاحب باد در درو  صاحب زناء، اغور ،بتیالقرصاحب غ
گوش فرادهند برادران خواستند كه تاپس تا دهم.  یا د تا شما را مژدهییایعقوب بیفرزندان  یپس گفت ا

فرزندان  یگفت ا قاف براند. پس هسپاهش را به پشت كو و سیامد و ابلیاز آسمان ب یا در حال فرشته
  دوباره بازگشت  نبود ید كه آنچه كه در اول كار با شما كرد كافیعقوب روانه شوی

  بود؟ گفتند كه
  س.یگفت ابل 
افتند پس عرض یان یشدند او را خندان و گر واردبر پدر پس از طی طریق به کنعان رسیده و چون  

دم یرا شن یپاك یدم چون بویفرمود خند وانگان استیه در آن واحد از حالت دیكردند كه خنده و گر
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  .ان شدمیدم پس گریطان شنیش یپس بدان خوشحال شدم و از شما بو
گاه كردندیپس برادران او را از اخبار ابل   .س آ

  .دیافتیز را چگونه یپس فرمود عز 
  .كنند یم عرض كردند با ما آن كرد كه بزرگوان 
 و بر تو وبر فرزند گذشته نيسالم و او بر اندوه تو غمگن ایاست او عرض كردند بر د ینیفرمود برچه د 

و از  نخواهیم ا رایاز كرد كه دنین یا بین هدایا همراهاماست و او ما را با ایو عطاها  د و تحفهیگر یم ات
 تعاىلین است كه خدایست و ایه السالم گریعقوب علیم پس ی را به نزد او برنيامیخواهدكه بن یم ما
  : دیفرما یم
  : هیآ
َلُه َلَحاِفُظوَن َقاَل َهْل آَمُنُكْم  فَـَلمَّا رَِجُعوا ِإَلى أَبِيِهْم قَاُلوْا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل فََأْرِسْل َمَعَنا َأَخانَا َنْكَتْل َوِإنَّا"  

  "َعَلْيِه ِإالَّ َكَما َأِمنُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمن قَـْبُل 

مانه برداشته شده است پس برادرمان را با یپدر از ما پ یاگفتند در بازگشتند "پس چون به نزد پ: ترجمه
 براوا شما را باور كنم یم. پاسخ داد آیم و او را محافظت كنندگان هستیريمانه باز گیما بفرست تا دوباره پ

  ن بر براردش شما را باور كردم" یش از ایپ آنگونه كه
  . شود نمی دهیك سنگ دوبار گزیاز مؤمن : دیفرما یم ه السالمیمعصوم عل

ٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن َوَلمَّا فَـَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدوْا ِبَضاَعتَـُهْم رُدَّْت ِإلَْيهِ " : هيآ  ْم قَاُلوْا يَا َأبَانَا َما فَالّلُه َخيـْ
َنا َوَنِميُر َأْهلَ    "َنا َوَنْحَفُظ َأَخانَا َونـَْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر َذِلَك َكْيٌل َيِسيٌر نـَْبِغي َهِذِه ِبَضاَعتُـَنا رُدَّْت ِإلَيـْ

ن مهربانان است. پس چون بارها ین نگاه دارندگان است و او مهربانرتیبهرت تعاىلیپس خدا: ترجمه
ن یام یخواه یم پدر چه یشان باز گردانده شده بود گفتند ایافتند كه به ایگشودند تنخواه خود را در آن 

م و بر یكن یم م و برادر را محافظتیده یم تنخواه ماست كه به باز گردانده شده و ما اهل خود را طعام
  آسان است. یا مانهین پیم واییافزا یم مانه بار شرتیپ

عقوب یدند كه به آنان باز پس داده شده بود پس یخود را گشودند تنخواه خود را د یپس چون بارها
شود فرمود  یم پدر تو را چه یعرض كردند ا یاز شرمسار یوا یبر سر زد و گفت اه السالم دو بار یعل

  گرداند. نمی د تنخواه شما را به شما بازیداشت ییاگر شما نزد او بها
  رد.یپذ نمی نباشد دادوستد با او را یچون از بنده راض تعاىلینگونه خدایبد
  :شعر

 كــــــن للواصــــــل اهــــــالیمــــــن لــــــم 
  

 فكـــــــــل احســـــــــانه ذنـــــــــوب 
  

  ش گناه است.های یكین یتمام، سته وصل نباشدیآن كس كه شا :رجمهت 
گرفت  یمانیه السالم از آنان پیعقوب علی مصر بازگردند نيبار دوم خواستند تا به سرزم یپس چون برا

  م كرد.یاو را به آنان تسلپس آنگاه  نيامیبن  یبرا
  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا

َقاَل الّلُه َمَعُكْم َحتَّى تـُْؤُتوِن َمْوثًِقا مَِّن الّلِه لََتْأتـُنَِّني ِبِه ِإالَّ َأن ُيَحاَط ِبُكْم فَـَلمَّا آتـَْوُه َمْوثَِقُهْم  َقاَل َلْن ُأْرِسَلهُ " : هيآ
  "َقٍة َوَقاَل يَا بَِنيَّ َال َتْدُخُلوْا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن أَبـَْواٍب مُّتَـَفرِّ  َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيلٌ 
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د كه یمن آور یبرا تعاىلیاز خدا یمانینكه شما پیگفت من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا ا: ترجمه
بر  تعاىلیمانش را آوردند گفت خداینكه بر شما احاطه شود پس چون پید مگر ایاوریب او را به نزد من

مختلف های  د و از دربیردك درب وارد نگیپسران من از  یل است وگفت ایم وكییگو یم آنچه ما
  .دیوارد گرد
  لون.یدروازه روم و دروازه ط، منیدروازه ، دروازه مغرب،  مصر پنج دروازه بود دروازه شامنيو در سرزم

ك دروازه وارد گردد. چرا كه او از ید از ید و هر برادر بایك دروازه وارد نشویپس آنان را گفت كه از 
د چشم زخم درست است و جادو درست یفرما یم ه السالمیعلد چنانكه معصوم یترس یم چشم زخم

شود و اگر کسی بخواهد جادو یا چشم زخم شدنی  نمی که در آن حقی از برای خدیتعاىل ارادهاست 
نكه نخست از درب یه السالم به آنان و به كار آنان اشاره كرد مانند ایعقوب علیو گفته شده كه است 

ام ید در ایگو رحمه الله تعاىل ۳۳۱ید و واسطیدرب موافقت وارد شو د و اكنون ازیمخالفت وارد شد
  : سپس گفت د.یوارد شو یوبزرگ یريد و اكنون از پیوارد شد یاز درب جوان یجوان

  "َوَما ُأْغِني َعنُكم مَِّن الّلِه ِمن َشْيٍء " : هيآ

  كنم. نمی را از شما دور تعاىلیاز خدا یزیمن چ: ترجمه
  است  یچرا كه سرنوشت شدن 

ا یباشد  یاست اگر بنده راض یشود و فرمود قضا شدن ،دید قضا چون آیفرما یم ه السالمیمعصوم عل
  نباشد

م یخواست و ابراه یم  توكل كرد پس كار آنچنان شد كه اونيامیه السالم در باب بن یعقوب علید یو گو 
افت و هود ید و او نجات یگردهنگام در انداخنت در آتش توكل كرد پس آتش بر او سرد  ه السالمیعل
  افت.یه السالم توكل كرد به هنگام آزار مردمانش پس از شر آنان نجات یعل

  : ه السالم گفتیعقوب علیپس 
  "ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوَعَلْيِه فَـْلَيتَـوَكَِّل اْلُمتَـوَكُِّلوَن " : هيآ

 پس بر او توكل كردم و همه توكل كنندگان بر او توكل تعاىلیخدا یست فرمان مگر براین: ترجمه
  كنند. یم

  ت كند.یاو را كفا تعاىلیتوكل كند پس خدا تعاىلیو آن كس كه بر خدا
  
ُهم مَِّن الّلِه ِمن َشْيٍء ِإالَّ َحاَجًة ِفي" : هيآ نـَْفِس يـَْعُقوَب  َوَلمَّا َدَخُلوْا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم أَبُوُهم مَّا َكاَن يـُْغِني َعنـْ

  "َقَضاَها َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناُه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن 

شان یرا از خدا از ا یزیچ چیپس چون داخل شدند آنگونه كه پدرشان فرمانشان داده بود ه: ترجمه
بود  یعلم یب بود روا سازند و او داراعقویشنت یرا كه در خو یكرد مگر آنكه در خواست نمی برطرف

  دانند.  نمی شرت مردمانیب م وىلیكه ما او را آموخته بود
  د.ید اگر مؤمن هستیآنان را به اتكال فرمان داد و فرمود برخدا توكل كن تعاىلیو خدا
  شعر:

ـــ  رزق الخلـــق اجمعـــایقـــد یوثـــق بالـــذ  كـــل ســـاعهیالـــرحمن فـــ یتوكـــل عل
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 و دعهــــــم للــــــرزق فاللــــــه ضــــــامن
  

ـــــ ـــــون یوكربعل ـــــانيالك ـــــق اربع   والخل
  

  دهد یم یخلق را روز ینه تمامیكه هر آ ینان داشته باش به كسیاطم مهربان در هر ساعت  یتوكل كن بر خدا: ترجمه
  .یهمچون ستون و بزرگ دار بر دو جهان و خلق  ضامن است  تعاىلیرزق كه خدا یو آنان را رها كن برا
 به نيامیوارد شدند پس بن  یا اكنده شدند و هركدام از دروازهدند پری مصر رسنيپس چون به سرزم

بر  یا د كه زبانش را بفهمد پس فرشتهیرا ند ید برود و كسیدروازه شام تنها ماند و ندانست كه به كجا با
گانگان در بر كن و بر شرت خود سوار شو تا یز و جامه بیه السالم فرود آمد و عرض كرد برخیوسف علی

ستاده است یدروازه شام رو پس برادر تو از پدر و مادرت آنجا بر سوار شرتش ا رنشناسد و بتو را  یكس
  شناسند.  نمی پرسد و آنان او را یم كند راه را یم كه گذر یو از هركس

نهاد  یا سوار بر ناقه خود شد بر چهره اش روبندهآنگاه ست یگر نخسته السالم یوسف علیپس 
  بر اوسالم گفت ید و به زبان عربانیرس تا به دروازه شام ناشناسا

   ؟یخواه یم و چه یاز كجا هست یعنیل یز وانابیهوشامی: فرمودپس  
   میم و خواهان طعام هستیاز شام آمده ا یعنیقواروهرشر ريم عرض کرد نيامیبن 

  فهمد  نمی جزء تو سخن مرا ید چگونه است كه كسیپس پرس
  اد گرفته ام.یرا آنجا  ی شما بوده ام پس عرباننيدر سرزم یه السالم فرمود مدتیوسف علی

 آن را نيامینارپس بن یپنجاه هزار د ه ارزشبود ب یاقوت سرخیعطا كرد كه بر آن  یاو را دستبند آنگاه
  ؟د آن را چه كنمیبگذارد و پرس دیدستش با یست كه كجانگرفت و ندا

  .فرمود آن را بر دست كن 
زد پس فرمود با  یست لبخندیدانست دستبند چ نمی نيامیت كه بن ن بابیه السالم از ایوسف علیپس 
  .برادرانت را به تو نشان دهم یا تا جایمن ب

در سواره  به آنان نزدیک شدند که برچون  و به محل استقرار برادران رسیدند و دروازه گذشتند پس از 
  : را فرموده السالم او یوسف علی ،بودندو منتظر ستاده یا
  نزد برادرانت رو  اكنون به 
  .ل كرده استیتو م یخواهم ازتو جدا شوم قلب من بسو نمی :ست و عرض كردیگرب نيامیبن  
توانم با تو  نمی پس براواراده فرموده تعاىلیمملوك هستم كه خدا یا ه السالم فرمود من بندهیوسف علی 

  .میهمراه باشم مگر به اجازه موال
چگاه شادان ی ما تو را هنيامیبن  یران رفت پس برادران گفتند ا خوشحال به نزد برادنيامیپس بن  
  .م مگر اكنونیده بودید
گفت و  یبه عربان یناقه نشسته است با من سخن یاست كه بر رو یآن كس یقلب من از برا یگفت آر 

 د گفتیم پس چون آن را دیهودا گفت آن را نشان بده تا برآن بنگریشه عطا كرد پس یاز ش یزیمرا چ
  یمرا نرنجان یخواه یم م كنم اگریبرادر اجازه ده آن را در بازو یا
د پس گفت ید گردیشمعون گفت بده تا برآن بنگرم پس آن را گرفت و در دست كرد پس دستبند نا پد 

  د ید گردیدستبند از دست من ناپد
معون آن را بر بار دوم ش ینجا در دست من است پس آن را از دست بدر كرد برای گفت آن انيامیبن 

 برادران خواستند تا دستبند را در دست كنند وىل ینگونه تمامید و بدید گردیدست كرد پس دستبند ناپد
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  نتوانستند.
  نكته...

ند پس چگونه ريه السالم به برادرش عطا كرد از او بگیوسف علیرا كه  یا هیل نتوانستند عطییاسرا یبن
  .تعاىلیاست از خدا یا هیو حال آنكه آن عط دريمان را از مؤمن بگیتواند ا یم طانیش
ساخت مربع از زر به طول چهل ذراع و  یا ه السالم خانهیوسف علیكه  گوید ۳۳۲یسجستان خلفو

 یعقوب و برادرانش را جملگیو در دوران کودکی  خودشعرض چهل ذراع. سپس فرمود تا صورت 
قصد قتل او را داشتند و صورت شمعون را  انبرادر آن را مگر آنگونه كه نددیو نكشبر دیوار آن کشیدند 

 تابدست راست و چاقو را به دست چپ گرفته بود  را سوان اویگ كه نددیه السالم كشیوسف علیدر كنار 
و ادامه داستان را آنگونه كه بود بر  خته بودیل او در آویكه به ذ دیل را كشیئرو چهرهسر او را بربد و

  ركرد.یوار تصوید
پس داخل شدند و نشستند پس چون ن خانه وارد كردند یفرمود تا براداران را به ا مان راسپس غال

 گفتند تو را چهبرادران .حالش دگرگون گشت  هتادر برادران افیل سر بلند كرد نگاهش برتصویئرو
ده است پس یوار ثبت گردیمان بر دیكارها یم و تمامین است آنچه كه كردیل گفت ایئشود رو یم

 دیشان دگرگونه گردیدند پس رنگهایرا د یبلند كردند و نقاش هاسرف علیه السالم جملگی برادران یوس
  شان را در بر گرفت.یو زبانشان از سخن كوتاه شد و اندوه قلبها
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 برادران یداریب: منهفصل 
  

  .....نكته
  باشد كه كرده و ثبت شده یهای یكه گناهكار شاهد زشت یوا حسرتا از روز

  ها  پرده یدگیو در ییاز رسوا یوا
  آنكه كرده اش زشت و قلبش از اعمالش مجروح است  یا
  !شه غافلیهم یار خوار و ایبس یا
  د؟یكه تو را پروران 
  كه تو را آب داد؟  

  كه تورا به سخن درآورد؟ 
  كرد؟ ینگونه چهره سازیكه تو را ا

  ؟كه تو را شبها و روزها حفظ كرد 
تو از نزد  یبه جفاء همت كرد وىل یبه برسم وفاء رفتمن تو ازنزد  كه تو را در رحم مادرت نگاه داشت 

  .یمانت كم حفاظت كردیآنكه از پ یا یانت كردیانت خواستم پس تو خیواز تو د یمن با امانت رفت
  : شعر

ـــــوب ـــــ یذن ـــــواب یدیس ـــــت ج یقطع
ت قــــــم للعــــــرض فــــــاقرأیــــــاذا نود

بیمشـــــ ینـــــوح علـــــیخ یوكـــــم شـــــ
ـــــان و یـــــف ــــــوایـــــا حن ـــــان عفـــ ا من
  

وم الحســــابیــــغــــداَ  یا عــــذرفمــــ 
ــــاب یا فــــیــــو قــــد ســــطر الخطا الكت

ــــــدث  ــــــم ح ــــــادیوك ــــــباب ین یواش
ــــاالعتق مــــن ســــوء الحســــاب  وجــــد ب

  
  : ترجمه

  روز شمار نمانده است. یفردا یبرا یا چ بهانهیپس مرا ه ،  من پاسخ را از من گرفته یآقا یگناهان من ا
  تاب نوشته شده نه گناهان در كیو هرآ ،ز وبخوانیچون خوانده شوم كه برخ

   ر گویند که وای از جوانی منایو چه بس ،گریند بر جوانی می پريها کهچه 
  فرما یگردنم از آتش بر من منت ییو با رها، ار مرا ببخشیصاحب منت بس یار مهربان و ایبس یپس ا 

آنان  یه السالم مرتجمان را فرمود كه در برابر آنان خوراك نهند پس برایوسف علیادامه داستان...
د كه یه السالم مرتجمان را فرمود آنان را برپسیوسف علینخوردند پس  یزیگسرتدند پس آنان چها  سفره
  نخوردند یزیچرا چ

م از یشنت را فراموش كردیم و خویدی گردريم سیم چون داخل شدیما گرسنه بود عرض کردندبرادران  
د پس یمان تنگ گردهای نهیع شد پس سیكه ضاخود و چهره برادرمان های  م از چهرهیدیوار دیآنچه بر د

  .ستندیگر یبسخت
بود كه برآن خوراك  ینجا خوان. در آژه بربندیه السالم فرمود تا برادران را به خانه ویوسف علیپس  
آنان كه  یبود برا ین رحمتیداد و ا یبه آنان فراموش تعاىلیژه شاهان بود پس چون نشستند خدایو

  .نيامی شدند به جز بن ريبخورند پس خوردند تا س
  ؟خورد نمی یزید كه چرا چیه السالم كه در كنار او نشسته بود از او را پرسیوسف علیپس  
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  ر هستند یباشم كه در آن تصاو یل دارم تا در اتاقیمن م عرض کرد 
  ؟چه ید از برایپرس

نم و بر خودم و بر ین بنشدر برابر آ یل دارم ساعتیافتم میوسف را یدر آنجا من چهره برادرم عرض کرد  
  م.یاو بگر یدور

 نيامیآن خانه همراه كرد پس بن  یرا با او بسو یه السالم او را اجازت فرمود و غالمیوسف علیپس 
  .دیسنت آغازیر نشست و گریدر برابر تصو

 مرا درعذاب یگفت تا به ك داخل شد و (آهسته) خود ه السالم در خلوت به خانهیوسف علیآنگاه  
 پس نيم را به نزد او فرستاد و به او فرمود برو و نزد عم خود بنشیبرادر پس فرزند خود افرائ یا ینك یم

بگو فرزند  ید كه تو فرزند كه هستیپاسخ ده و اگر از تو پرس ید او را به عربانیپرس یزیاگر از تو چ
      ن داستان فرمان داده است.یمرا به آشكار كردن ا تعاىلیوسف پس خدای

  خود نشست  یم داخل شد و در برابر عمویگذشت افرائ ین مدتپس چو
  .دید نمی ی آن دو تفاوتنيست وبینگر یرمیبه تصو یا م ولحظهیبه افرائ یا  لحظهنيامیپس بن 

ده یوار نقش گردیگفت از آنكه چهره اش بر د ؟جوان یا یم را گفت چهره ات را از كه گرفتیپس افرائ 
  است

  ق هستم.یوسف صدیگفت من فرزند  یهستد تو فرزند كه یپس پرس 
  .اوست قِیامرب خدا و صدیو پ یق است گفت آریوسف صدیكه نام او  ین است انسانیگفت ا 
  .ستیگر ی بسختنيامیپس بن  
  ؟ییگر یم چه ید برایم از او پرسیافرائ 

  .او باز گفت یبرا یق و داستان رابه تمامیوسف صدیبود به نام  یگفت كه مرا برادر
  .د و من فرزند او هستمیآ یم تو یافت او بسوی یم گفت كه تو او را خواهیرائاف 

اندوه و  یاز دراز یاز شوق وا ینه خود فشرد و گفت وایم را به سید و افرائیپر ی از جانيامیپس بن 
  وه دل پس ادامه داد كجاست پدرت ینور چشم و م یتو ا یبت از دوریمص یبزرگ

  ست. ین یش صربین بیمرا به او ره نما كه مرا از اآری د گفت تو نبو یپهلو یا كسیگفت آ
  :شعر

 ومـــــایكـــــون الشـــــوقیوابـــــرح مـــــا 
  

ـــــــــت الخ  ـــــــــاذ دن ـــــــــالخ ام اىلی  امی
  

  : ترجمه
  ك شوم. یگر نزدیمه دیبه خ یا مهیخ از چون  نم یننش یز از پایك روز نی یاز شوق حت

  
  دهم  یپس گفت صرب كن تا تو را از او خرب

ز كه یعم برخ یپدر رفت و اخبار بدو باز گفت پس دو باره به نزد او بازگشت و گفت ام به نزد یافرائ
  .خواند یم پدرم تو را

 ه السالم برخاست و و روبندهیوسف علی د پسیوارد گرد ی با او بر خاست و به خانه خلوتنيامیپس بن 
پس آنگاه از  برادر تو هستم. من نيامیده ام ابن ینور د یو او را درآغوش فشرد و گفت ا از چهره بگشاد

  حال برفت.
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  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا 
ْبَتِئْس ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ "    "  َوَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأَخاُه َقاَل ِإنِّي أَنَْا َأُخوَك َفَال تـَ

  : ترجمه
كه من برادرتو هستم پس  یخواند و گفت براستدند برادرش را به كنارخود یوسف وارد گردیپس چون بر

  كردند. یم  مباش به آنچه كه با مانيغمگ
  د.یهوش گردید و بیكش یادیغم مخور و دل شكسته مباش پس فر یعنی

دا هشتصد یمؤمنان سرگشته و شان خود و مؤمنان بردارد یپرده حجاب از م تعاىلیگفته شده كه چون خدا
 ییتا جا ؛اقیت اشتیمانند از شدت شوق و از نها یم یباق یخودیدر ب اوتعاىل یهزار سال محو تماشا

  : ندیند و گویبه استغاثه در آ یاه چشمان بهشتیكه س
د پس ما منتظران یم به درازا كشیدار یم ما از آنان كه دوستشان یِدور مدتما  یآقا یما و ا یخدا یا 

   .میآنان هست
فردوس رهسپار  ید بسویود و مؤمنان در كشد و آنان را فرما خنيپرده حجاب بدگر باره  تعاىلیپس خدا

  .دیشو
شرت یما را اجازت ده تا تو را ب یا ا دولحظهیك ی ما یآقا یما و ا یخدا یاکنند پس مؤمنان عرض 

  .یخواه ا آن كن كهپس از آن با م میبنگر
ان خود یپرده حجاب از م كه یا د به عزتم و به جاللم سوگند كه از لحظهیپس پروردگار عز و جل فرما 

  دیش از هشتصد هزار سال در مشاهده سركردیو شما برداشتم ب
  ا دو لحظه یك یمؤمنان عرض كنند  دید سركنیخواه یم پس چه قدر در مناجات ما 

د كه حوران و غلمان بهشت ید پس باز گردیشو نمی ريد شما هرگز از مشاهده من سیفرما پس او تعاىل
  منتظر شما هستند. 

  : ه السالم به هوش آمد فرمودیوسف علیچون ....ادامه داستان 
  ده یده مرا از پدرم و قصه او آگاهینور د یب من و ایحب یا 
دگانش یكه د یتو باز خواهم گفت براست یوه دلم حال او را برایم یست و گفت ای گرنيامیپس بن 

  .دل نداریدن تو میز جز دیچ چیفروغ گشته و به ه یه برتو بیازگر
شدم سپس از خواهر خود  نمی ادهكاش كه هرگز از مادر ز یست و گفت ایه السالم گریوسف علیپس  
  د یه پرسنید

ند و ینش یم م در بر نكرده و هرروز بر سر راهیز باد او چهل سال است كه جز گلیعمرتو عزعرض کرد 
  پرسد یم ند از او از تویب یم را یا گانهیچون ب

  ؟یا دهیهمسر گز ا تویده آینور د یست سپس فرود ایبه شدت گر ه السالمیوسف علیپس  
   یآر: عرض کرد
  است یا تو را فرزندیفرمود آ

  ؟ستیمرا سه فرزند پسر است فرمود نام آنان چ یآر: عرض کرد
  وسف نام نهادم.یو فرزند آخر را دوم فرزند را ذئب(گرگ)  فرزند نخست را دم (خون): عرض کرد

  ؟ ین نامها نهادیآنان را بد ید از چه رویرسه السالم پیوسف علی
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افتم كه آوردند و برتو دروغ بستند و چون به دم بنگرم خون یب یاد گرگیعرض كرد چون بر ذئب بنگرم ب
  ادتو افتم.یوسف بنگرم بیاد آورم و چون به یاهن را در ريآن پ
  ز وبه نزد برادرانت رو.یه السالم فرمود اكنون برخیوسف علیپس 
افته ام پس بر یكه تو را  یپس از آن یكن یم مرا از درگاه خود دور ی عرض كرد از چه رونيمایبن 
  .سته امیت چهل سال گریجدائ

  نهم یم یپس برتو نام دزد ین است كه تو با من بمانیه السالم فرمود خواست من ایوسف علی
  كن. یعرض كرد هرآنچه خواه 

كه از شدت  یتینوران ت و برادران او را نشناختند از برخاست و به نزد برادران رفنيامیپس بن 
   ؟یدند تو كه هستینمود. پس از او پرس یم بررخساره اش خوشحاىل

   هستم نيامیگفت من برادر شما بن 
  ؟نگونه دگرگون كردهیدند كه تو را ایپرس

  د.یشناس یم تعاىلیجزء خدا یپاسخ داد مگر شما دگرگون كننده ا 
 شان افزون ییو روشنا ییبایگردند نورو ز یم باز اء الله از محضر او تعاىلیون اولنگونه چیبد.....نكته
 یند ایگو یم شناسند پس نمی آنان را باز ییكویو ن ییو از شدت روشنا یان بهشتیگردد پس حور یم
  .تعاىل یند از حضرت باریگو یم ستیاز چ یین روشناین نور و ایاء خدا ایاول

 وارد شد پس مردمان او را خوشآمد گفتند و نيرحمه الله در رأس ع یذالنون مصرت.....یحكا
    بود یان آنان جوانیدرم

كلفت  یجثه كوچك و لبها ین ذالنون است و او دارایند كه ایگو یم د با خود گفتم مردمیپس جوان گو
و فرمود ست یان مردمان بلند كرد و بر من نگریك است پس او سرش را از میبار یاه و ساقهایورنگ س

از  ییآنان را به فتنه بد گو تعاىلیبنگرند خدا تعاىلیبه جزء خدا یچون برظواهركه قلبها  یپسر براست یا
  د.یاء الله مبتالء فرمایاول

ا یخدا رسپس گفت با یپس جوان گفت سبحان الله تو چگونه بر آنچه كه از خاطر من گذشت آگاه شد
  .یفتنه اهل خود گرفتار نساز ن مرا دریآورم تا پس از ا یم به تو توبه

 است كه توبه را از بندگان خود یاو كس یكرد و فرمود اگر توبه كننده باش یپس از آن ذالنون تبسم 
 ماه پس در شگفت شد پس ید چون گردیست و ذالنون را دیرد پس بنگر پس از توبه پس نگریپذ یم

  ندگان و نظر معرفت استن نگرش شناسیجوان آن نگرش ناشناسندگان بود و ا یا فرمود
  :شعر
 لـهیب كلیـ الرضا عـن كـل عنيوع
  

ــ  ــن ع ــدنيولك ــخط تب ــاوا ی الس  ایمس
  

  آغازد یم ها رایچشم عذاب بد وىل ،ب عاجز استیدن هر عیچشم رضا از د: ترجمه
  "فَـَلمَّا َجهََّزُهم ِبَجَهازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة ِفي َرْحِل َأِخيِه " : هيآ

  را در اسباب برادرش نهاد. یآبخور خواستند داد یم ن را آنچه كهپس چون آنا: ترجمه
از چه بوده است اختالف است گفته شده از بلور و گفته شده از طال و گفته شده از  ینكه آبخوریدر ا

وسف ینار بود و ین از همه درست تر است و آن برابر هزار دیاقوت سرخ و ایز گفته شده یزمرد سبز و ن
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ز ی نهند و آنان ننيامیمانه را در اسباب بن ید پس غالمان را فرمود تا پینوش یم ز آن آبه السالم ایعل
مانه قرار یه السالم نبود پس در آن روز او را دزد پیوسف علی یبرا یزیز ترچی كردند و از آن عزنيچن

  دادند.
ر روان شدند و آنان آنان پانصد سوا یدند از پین سبب چون برادران خارج شدند و به منزل اول رسیبد 

  را ندا كردند.
بَـُلوْا َعَلْيِهم مَّاَذا تـَْفِقُدوَن " : هيآ   "ثُمَّ َأذََّن ُمَؤذٌِّن أَيـَّتُـَها اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن َقاُلوْا َوَأقـْ

 به آنان كردند ید گفتند و روینه دزدان هستیآنان را ندا در داد كه كاروان شما هر آ یپس مناد: ترجمه
  د.یرا گم كرده ا یزیچه چ

  : ده است گفتندیع گردیاز شما ضا یزیدند چه چیپس آنان توقف كرده و پرس
  "قَاُلوْا نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاء ِبِه ِحْمُل بَِعيٍر َوَأنَْا ِبِه َزِعيٌم " : هيآ

  میابی نمی مانه پادشاه رایگفتند پ: ترجمه
  ت نار اسیست دیوبهاء آن دو 
  "َوِلَمن َجاء ِبِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَْا ِبِه َزِعيٌم  ": هيآ

  لم.یمن بر آن كف زه) است ویك بارشرت(جایاورد یآن كس كه آن را ب یو برا: ترجمه
ز بر تخت یه السالم نیوسف علیو  او باز گردند پس آنان بازگشتند و نشستند یپس آنان را فرمود كه بسو

  از چوب نازك بود  یا ه السالم پردهیوسف علی  آنان ونيخود نشست وب
َناقَاُلوْا تَالّلِه َلَقْد َعِلْمُتم مَّا " : هيآ   "لِنُـْفِسَد ِفي اَألْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقينَ  ِجئـْ

م و ما دزد ی فساد كننيم تا در زمیامده اید كه ما نینه دانسته ایسوگند هرآ تعاىلیگفتند به خدا: ترجمه
  م.یستین
  "قَاُلوْا َفَما َجَزآُؤُه ِإن ُكنُتْم َكاِذبِيَن "  :هيآ

  . دیآن كس اگر شما دروغگو باش یگفتند پس چه باشد سزا: ترجمه
  "قَاُلوْا َجَزآُؤُه َمن ُوِجَد ِفي رَْحِلِه فَـُهَو َجَزاُؤُه َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمينَ " : هيآ

نگونه یباشد و ما ا یم شیود پس خودش سزادا شیآن كس كه آن در بار او پ یگفتند سزا: ترجمه
  م.یده یم ستمكاران را سزا

 ایاغازند كه گویب نيامیبن های  ش از باریآنان را پهای  ه السالم غالمانش را فرمود تا باریوسف علیپس 
  : دیفرما یم تعاىلی است كه خدانيدانند چن نمی
  "هِ فَـَبَدَأ بَِأْوِعَيِتِهْم قَـْبَل ِوَعاء َأِخي" : هيآ

  ش از بار برادرش.یآنان پ یترجمه پس آغاز كردند از بارها
  افتندین یزیبار گشتند و چ از بار پس یعنی
برادر  ید و به بارهایست راه آنان را باز كنین یزینان چیه السالم فرمود كه همراه ایوسف علیپس  

را خوشرت آن است كه ست ما یفرت نیاو از ما شر عرض کردند د برادرانینداشته باش یكوچكرت كار
  دیاز كنباو را هم  یبارها
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  مانه در آن بودیپ پس 
  م یافته ایمانه را در بار برادر كوچكرت یكه پ یپادشاه بدرست یپس غالمان گفتند ا 

   خوشحال شد.نيامی انداختند و بن نيپس آنان سرها را به پائ
ْدنَا لُِيوُسَف َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأن َيَشاَء الّلُه ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء َأِخيِه َكَذِلَك كِ " : هيآ

  "نـَْرَفُع َدرََجاٍت مِّن نََّشاء َوفَـْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم 

م نبود كه برادرش را ید كردیوسف كی ینگونه ما برایون آوردند بدريسپس آن را از بار برادرش ب: ترجمه
هر دانش  یم و باالیم مرتبه آن را كه خواهیكن یم  پادشاه درآورد مگر آنكه خدا بخواهد بلندريتدب به

  است. یدانشمند یا دارنده
  "قَاُلوْا ِإن َيْسِرْق فَـَقْد َسَرَق َأٌخ لَُّه ِمن قَـْبُل " : هيآ

  كرد. یداشت كه دزد یز برادرین نیش از ایكند پ یم ی" گفتند اگر او دزد: ترجمه
  ه السالم چه بوده دو گفته مختلف استیوسف علی ینكه دزدیدر ا

عقوب یكه چهار ساله بود نزد عمه خود بود پس  درحاىل یه السالم در كودكیوسف علینكه یا یكی 
ه السالم یوسف علی ار بهیه السالم را به او باز گرداند و او بسیوسف علیه السالم او را برآن داشت تا یعل
   ۳۳۳ق ملك نگاه داردیتا او را نزد خود به طر ان اوبستیمت به میگران ق یپس كمربندد یورز یم مهر
 ب خود پنهانیكوچك داشت كه آن را در ج یبود كه بت یه السالم را همسریعقوب علی گر آن كهیو د
ه السالم یوسف علیكرد پس  یم ب خارجیانه از جیمخف خواست آن را عبادت كند یم كرد و هر گاه یم

  داشته باشد. یدر آن طمع آنكه یر خاك پنهان كرد بیربود و ز آن را
  "فََأَسرََّها يُوُسُف ِفي نـَْفِسِه َوَلْم يـُْبِدَها َلُهْم َقاَل أَنُتْم َشرٌّ مََّكانًا " : هيآ

 یگاهیشنت خود پنهان كرد و بر آنان آشكار نكرد و گفت شما را بد جایوسف آن را در خویپس : ترجمه
  است.
كه بالغ شوم و مرا كه آزاد بودم  یش از آنید پید و به گناه من آلوده شدیبابت كه عاق پدرتان شدن یاز ا

دروغ  تعاىلیامرب خدایه السالم پیعقوب علید و در برابر یخورد ش را نارواید و بهایفروخت یبه بردگ
  د.یگفت
  "َوالّلُه َأْعَلْم ِبَما َتِصُفوَن  ": هيآ

گاه  تعاىلیو خدا: ترجمه   د.یكن یم تر است به آنچه كه وصفآ
  ا نه؟یكرده است  یش دزدی از پنيامیا برادر بن یداند كه آ یم تعاىلیخدا یعنی

  م.ريخواهم او را بنده خود گ یم  داد و گفت كهنيامیه السالم فرمان به حبس بن یوسف علیپس 
  "قَاُلوْا يَا َأيـَُّها اْلَعزِيُز  ": هيآ

  زیعز یگفتند ا: ترجمه
  ا حبس مكناو ر
  "ا نـََراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ ِإنَّ َلُه َأبًا َشْيًخا َكِبيًرا َفُخْذ َأَحَدنَا َمَكانَُه ِإنَّ : هيآ

تو را  ی كه ما براسترياو بگ یاز ما را به جا یكیپس   و بزرگ استريپ یكه او را پدر یبراست: ترجمه
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  مینیب یم انیكویاز ن
ما را به از آن كه او را  یو او را رها كن ین كه اگر تو همه ما را دربند كناو در بند ك یاز ما را به جا یكی

  . ییدر بند نما
  "َقاَل َمَعاَذ الّلِه َأن نَّْأُخَذ ِإالَّ َمن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإنَّآ ِإًذا لَّظَاِلُموَن " : هيآ

را در بند  یگریم دیافته ایمان را نزد او ینكه بجز آنكه كاالیبرم از ا یم پناه تعاىلیگفت به خدا: ترجمه
  م بود.ینه ازستمكاران خواهیم كه آنگاه ما هرآیكن

  م.یريم و سالم را بگیمار را رها كنیم كه بیستیكه ما مجاز ن
ْيَأُسوْا ِمْنُه َخَلُصوْا َنِجيًّا " : هيآ    "فَـَلمَّا اْستـَ

  د.با خود خلوت كردن دندید گردیام نااز او  چونپس ترجمه:
هودا ید بكنند. یكردند كه چه با یم ريدراز كردند مجلسشان را و گردهم آمدند و نجوا كردند و تدب یعنی

د و یك به بازار برویگذارم كه او را به زندان بربند و شما هر  نمی روم و یم گفت من به درب زندان
 هركه را در دور خود د وی زنريد برراست وچپ شمشیدیمرا شن ید و چون صدایرياسلحه خود را برگ

  كشم. یم و من هم پادشاه مصر و هر كه را كه قصد مرا كند دیبكش دیدید
از  یكیپس اگر  زد یم ونرير لباس بیشد و از ز یم بدنش راستهای  یشد مو یم هودا غضبناكیچون 

  د.یكاه یم شیوريشد و ن یم د خشمش فرویكش یم ه السالم بر پشت او دستیعقوب علیفرزندان 
د پس فرزند كوچك خود یهودا گردیدانست متوجه خشم  یم كه زبان آنان را ه السالمیوسف علیس پ 
  .رو و دست برپشت او كش را فرا خواند و او را فرمود كه به نزد آن مرد ۳۳٤لیئما

د یهودا جوان را گرفت و چهره بر چهره او نهاد وپرسیهودا فروشد. پس یخشم  و كرد نيل چنیئماپس 
   شنوم یم ه السالم از تویعقوب علی یكه من بو یبراست ؟یتو كه هست

که به انتظار بودند تا با عالمت او حمله را  گام روز برآمده بود و برادرانن هنینداد در ا یجوان پاسخ 
نجا ید كه ایگفت ساكت باش؛دندیپرسعلت را باز گشتند و  آغاز کنند چون از او خربی نشینده بودند

بازگفت پس به برادارن گفت كه بتمامی است و داستان به آنان  ه السالمیعقوب علیاز فرزندان  یفرزند
گاه كننيامید و از كرده بن یه السالم باز گردیعقوب علیبه نزد    .دی او را آ

قَـْبُل َما فَـرَّطُتْم ِفي يُوُسَف فَـَلْن أَبـَْرَح  َقاَل َكِبيُرُهْم أََلْم تـَْعَلُموْا َأنَّ أَبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم مَّْوثًِقا مَِّن الّلِه َوِمن" : هيآ
ُر اْلَحاِكِميَن    " اَألْرَض َحتََّى يَْأَذَن ِلي أَِبي َأْو َيْحُكَم الّلُه ِلي َوُهَو َخيـْ

ز بر یش از آن نیگرفته و پ تعاىلیاز خدا یمانید كه پدرتان بر شما پیدان نمی ایبزرگ آنان گفت آ: ترجمه 
دهد كه  یمرا حكم تعاىلیا خداینم تا آنكه پدرم مرا اجازت دهد وی ننشنيد پس برزمیاده رفتیوسف زی

  ن حكم كنندگان است. یاو بهرت
  جان از من بستاند. تعاىلی را وا نگذارم تا خدانين زمیا یعنی
  "اْرِجُعوْا ِإَلى أَبِيُكْم فَـُقوُلوْا يَا أَبَانَا ِإنَّ ابـَْنَك َسَرَق " : هيآ

  كرد. یكه فرزند تو دزد یپدر براست ید ایید و بگویدرتان باز گردپ یبسو: ترجمه
نه خود یك را به سیه السالم هریعقوب علی خود باز گشتند وبر پدر سالم گفتند نيپس چون آنان به سرزم

ه السالم) یعقوب علیكرد ( ی دزدنيامی كجا هستند عرض كردند بن نيامیهودا و بن ید یفشرد پس پرس
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  : د گفتندیدید ا شماید آیپرس
  "ا ُكنَّا ِلْلَغْيِب َحاِفِظينَ َوَما َشِهْدنَا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا َومَ " : هيآ

گاه شدیده نمی یو گواه: ترجمه   م.یب محفوظ نداریاز غ یزیم وما چیم مگر آنچه را كه آ
  دیمانه را در شب دزدیپ یعنی
  "َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها " : هيآ 

  م یكه در آنجا بود یو پرسش كن از اهل شهر: ترجمه
  كه با ما بودند یاز بازرگانان اهل آن شهر و آنان یعنی
بَـْلَنا ِفيَها َوِإنَّا َلَصاِدُقونَ " : هيآ َر الَِّتي َأقـْ ٌر َجِميٌل َعَسى الّلُه َأن يَْأتِ  َواْلِعيـْ َيِني َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصبـْ

   "ِبِهْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

ه السالم) گفت بلكه یعقوب علیم. (یانینه از راستگویما هرآ یم و براستیكه در آن بود یو كاروان: ترجمه
را به من باز  یهمگ تعاىلید خدایكنم شا یم ییبایشك ییكویفت پس به نیفر یزیتان شما را به چینفسها

  خردمند. یكه اوست دانا یراستگرداند ب
 نیه السالم از كجا ایعقوب علید وفته شاگر گ را ونيامیه السالم و بن یوسف علیهودا و ی یعنی
 نيه السالم چنیبا علیوب شكیا یاست چنانكه برا یانیرا پا یدانست پاسخ آن است كه هر اندوه یم

  : بود چنانكه عرض كرد
  ٣٣٥"نَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَ  "

  ن مهربانان.یمهربانرت ییفرا گرفته است و تو یكه مرا سخت یبراست: ترجمه
  :شعر

ــــــــات اذا تناهــــــــت  و كــــــــل الحادث
  

 بیـــــــــفمقـــــــــرون بهـــــــــا فـــــــــرج قر 
  

  ك همراه است.ینزد یشیاست پس با آن گشا یانیرا پا یشآمدیچون هر پ: ترجمه
  : دیفرما یم تعاىلیخدا

  " ُعْسِر ُيْسًرا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراِإنَّ َمَع الْ  

  ۳۳٦است. یآسان یسختآن  بابراستی که است و  یآسان یپس با هر سخت: ترجمه
  : دیفرما یم زیو ن
  ٣٣٧"ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوَن " 

  به آنچه كه نزد آنان است شاد گشتند یهر گروه: ترجمه
  است. یدیشها در ناامین گشایكرتیزدكتابها نوشته شده كه ن یو در برخ

  "َوَال تـَْيَأُسوْا ِمن رَّْوِح الّلِه ِإنَُّه َال يـَْيَأُس ِمن رَّْوِح الّلِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن " : هيآ

  بجز كافران. ییباشند از روح خدا نمی دید كه نامید نباشینام ییو از روح خدا: ترجمه
تا  یا ا آمدهیآ فرموده السالم یعقوب علیه السالم فرود آمد پس یقوب علعیگفته شده كه فرشته مرگ بر 

  نمیكه رخساره فرزندانم را دگرباره بب یش از آنیپ یجان از من بستان
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  ارت تو آمده ام یبه ز فرشته عرض كرد نه 
ا ی یا هوسف ستاندیجان از كالبد  آیا تو را به پروردگارت سوگند دهم كه فرموده السالم یعقوب علیپس 
  نه؟

  .انیاوست گنجها و بندگان و سپاه یعرض كرد نه او زنده است و پادشاه است و از برا 
  ؟د در كجایپس پرس 

  د. ید یتو او را خواه یبزود عرض كرد فرمان گفنت ندارم وىل
  وسف.یغ ودرد بر یست و گفت و دریو گر از محراب عبادت گرداند یه السالم رویعقوب علینحال یبد
  :شعر
نكمیـو بینـیام بیـان تجمـع اال یعس
      

بمـــــاء وصـــــل مـــــن كـــــان ظمآنـــــا  یرویـــــو 
  

  اب كند.ريآن را كه تشنه است از آب وصل س ،د كه روزگار ما دوباره بهم برساند ویشا
  :گریشعر د

 ا مضـــــــتیـــــــالیامـــــــا ولیتـــــــذكرت ا
 هیــــــــاالهــــــــل لنــــــــا مــــــــن الدهراو

ــــد تفر ــــل بع ــــوه ــــلهی ــــه وص  ق االحب
  

ـــــــوع  ـــــــرهن دم ـــــــن ذك ـــــــرت م  فج
ـــــارض الحب اىل ىلوهـــــل   ب رجـــــوعی

 وهـــــل لنجــــــوم قــــــد افلــــــن طلــــــوع
  

  
  : ترجمه

  اد آنها اشكها روان شدیو از  ،را ی گذشتهروزها و شبهایاد کردم 
  هست؟  ی معشوق بازگشتنيا مرا به سرزمیو آ، آیا از ماکسی به روزگار ایمان دراد

  هست؟ یطلوع اند هكه فروشد یستارگان یا برایوآ ،هست یدوستان وصل ییا پس از جدایآ
  ادامه داستان....

َناُه ِمَن اْلُحْزِن فَـُهَو َكِظيٌم  ": هيآ ُهْم َوَقاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيـْ   "َوتـََولَّى َعنـْ

وسف وچشمانش از یغا بر یاز آنان باز گرداند و گفت در یه السالم) رویعقوب علیپس (: ترجمه
  خشم بود ار فروخورندهیو او بسد ید گردی(شدت) اندوه سپ

ابم و یدم مرگ را دریاست كه ترس ییفه عبارت از تأسف بر روزهایه شرین آیغا" در ایمنظور از "در
  نم یوسف را نبی
  نمیمرم و تو را نبیدم بیوه دلم كه ترسیحانه قلبم و میر یوا ده امینور د یغا ایدر
   "َف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن َقاَل ِإنََّما َأْشُكو بـَثِّي قَاُلوْا تَاهللا تـَْفَتأُ َتْذُكُر يُوسُ " : هيآ

ه یگفت من گال یو هال ك گرد یمار شویا بیكه  یكن یم وسفیاد یسوگند آنقدر  تعاىلیبه خدا: ترجمه
  از اندوه خود....
  ن رنجهاستیو اندوه سخت تر

  "َوُحْزِني ِإَلى الّلِه " : هيآ
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  برم یم تعاىلی.. و رنج خود نزد خدا.: ترجمه
  به نزد شما نه و 
رَّْوِح الّلِه ِإنَُّه َال َوَأْعَلُم ِمَن الّلِه َما َال تـَْعَلُموَن يَا بَِنيَّ اْذَهُبوْا فَـَتَحسَُّسوْا ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه َوَال تـَْيَأُسوْا ِمن " : هيآ

  "َقْوُم اْلَكاِفُروَن يـَْيَأُس ِمن رَّْوِح الّلِه ِإالَّ الْ 

وسف و برادرش باز ید و از یپسران من برو ید ایدان نمی آنچه كه شما تعاىلیدانم از خدا یم و: ترجمه
  شوند از روح خدا مگر كافران. نمی دید و كه نامید نباشید و از روح خدا نامیپرس

  :بدین مضمون سدیز مصر بنویبه عز یا ه السالم شمعون را فرمود تا نامهیعقوب علیپس 
  كردم  یم ادینجا یدانستم آن را ا یم اگر نام تو را 
من  كند یم كند و هر كه را بخواهد خوار یم زیبه عزت آنكه هركه را بخواهد عز یا افتهیآنكه عزت  یا

سست از ، ها ییده و من خسته از جدایو اندوه وصل را از من بر دهیهستم كه قلبم مشمئز گرد یمرد
  ان وناالنم.یگر همارهها  بال

م. مرا یده گانیبزرگ پس از بزرگ هستم از من دزد زاده نشود وما از برگز یامربانیمن از فرزندان پ
آنچه كه  امربانیپس مكن با فرزندان پ یا مانه در بار فرزند من نهادهیكه تو شبانه پ اند هداد یآگاه

خواهم كه فرزند مرا به من باز  یم از تو یده ام كه تو بزرگوار و مهربان هستینابخردان كنند. و من شن
بت یمن به توو فرزندان تومص یكه آنچه را كه در دل دارم بر زبان رانم كه ازدعا یش از آنیپ یگردان

  شه مستجاب است.یرسد پس دعوت مظلوم هم
  پس براردان همراه با نامه به سوی مصر باز گشتند

َنا بِِبَضاَعٍة مُّْزَجاٍة فََأْوِف لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْق  فَـَلمَّا َدَخُلوْا َعَلْيِه قَاُلواْ " : هيآ يَا َأيـَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ َوِجئـْ
ِقيَن  َنآ ِإنَّ الّلَه َيْجِزي اْلُمَتَصدِّ   "َعَليـْ

داه ما را ز خانویعز یه السالم ) براو داخل شدند عرض كردند ایوسف علیپس چون (برادران : ترجمه
مانه ما را پر فرما و بر ما تصدق كن كه یم پس پینجا آمده ایزبه ایناچ یفرا گرفته و ما با تنخواه یسخت
  دیتصدق كنندگان را پاداش عطا فرما تعاىلیخدا

  بوی تسلیم کردند را یعقوب علیه السالم نامه رسیدند ه السالم یوسف علیبه خدمت چون براردان 
 پس آنگاه از تخت. نهاد  گان خوددیدبرآن را ،نامه را گرفته پس از خواندن پس یوسف علیه السالم

ان را یفرمودم تا شما یم ك سفره نشست پس فرمود تا امروز مرتجم رای شد و با برادران بر سر ینيپا
  ان خود وشما برداشتم یمرتجم را از م از امروز ىلخطاب كند و

گرفته  مالك بن زعرآن را از مصر  عزیزفروش اونوشته بودند و  را كه برادران بهنگام یا پس آنگاه نوشته
  .ان آنان انداخت یبود درم

 شد نيبدنشان به لرزه درآمد زبانشان سنگهای  ستند رنگشان دگرگون شد و ستونیپس چون در آن نگر
  ستین خط ما نیپس آن را انكار كرده و گفتند ا

  نكته....
كتاب من ، ن كتابید ایگو یم كند و یم خود را انكارهای  امت كردهینگونه گنهكار نافرمان در روز قیبد
(حال آنكه) نزد من است  یكن یم ن كتاب را انكاریبنده بد ا ید ایفرما یم تعاىلیست پس خداین

  ه تو.یلوح وقلم برعلها  و زمانها  ن فرشتگان و همه مكانیراستگوتر یگواه
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  : دیفرما یم  است كهنينچنیا
  "َهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتُـُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ يـَْوَم َتشْ "  

 یكردند گواه یم شان آنچه را كهیه ایشان علیهایشان و پایشان و دستهایكه زبانها یآن روز: ترجمه
  ۳۳۸دهند.
مانه زد یبر پ یا ضربه كه در دست داشت ینیله زریمانه خود را برگرفت و با میه السالم پیوسف علی پس

دهد  یم م خربیقد یمانه مرا از زمانهاین پیه السالم فرمود ایوسف علیبرخاست  ییمانه صدایپس از پ
  ؟د از او برپسمیخواه یم ایآ

  یآر عرض کردند
برخاست پس  ییمانه صدایمانه نواخت پس از پین بر پیله زریگر با میه السالم بار دیوسف علیپس  
عقوب یوسف و ی نيد كه شما بیگو یم مانهیكه پ یمانه نهاد و فرمود براستیم گوش برپه السالیوسف علی
  .دید و بر او ستم كردیانداخت ییه السالم جدایعل

  دیگو یم راست یآر عرض کردندبرادران 
آن گوش فرداد و  یگربه صدایمانه نواخت و بار دین بر پیله زریگر با میه السالم بار دیوسف علیپس  

را كه در كوزه داشت و  ید وآبید و به نزد سگ انداختیوسف را از او گرفتید كه شما توشه یگو یم فرمود
  ؟دی كردنيا شما چنید آید و برچهره اش نواختید و او را زدیختی رنيبر زم یددینوش

  د یگو یم مانه راستیپ یآر عرض کردند برادران 
آن گوش فراداد پس فرمود  یمانه نواخت و به صداید برپیله زریه السالم با میوسف علی بار سوم یبرا

د یرا كه به او بسته بود یسمانید و ریهودا او را ازدست شما رهانیبرادرتان  د وىلید او را بكشیخواست
  باز كرد

  د یگو یم مانه راستیپ عرض کردند
  ؟ شما ستنيهودا كدامیپس فرمود 

  پس برادران او را نشان دادند  
  تو را پاداش دهاد. تعاىلیم فرمود خداه السالیوسف علی پس

  گر ما را رسوا كندیمانه پرسش كن تا بار دیگر از پیز بار دیعز یهودا عرض كرد ای 
آن گوش فراداد  یمانه نواخت و به آواید بر پون خیله زریچهارم بار با م یه السالم برایوسف علیپس  

ا یآ دیش فروختیهایكمرت از وزن مو ییطال یبهاد و به ید كه شما او را درچاه انداختیگو یم پس فرمود
  د؟ی كردنيشما چن

  میچند فروخت یما او را به درهم یبرادران عرض كردند آر 
شان را یشان را ببندند و گردنهاید پس غلمان را فرمود تا دستان ایه السالم فرمود شما بد كردیوسف علی 

شان گذر كرد آنان یبرا باردگر سف علیه السالم آنگاه یوشان را ببستند یاهای  بزنند. پس غلمان دست
  او شدند و به او التجاء کردند متوجه

 یكی ییكه پدر ما بر جدا یستند و گفتند براستیآنان گر بربنده السالم فرمود تا آنان را یوسف علیپس  
ندان او او اگر بشنود كه همه فرز د پس چگونه باشد حالِید گردیست كه چشمانش سپیاز ما آنچنان گر

د پس یش آشكار گردیكرد و دندانها یا ه السالم خندهیوسف علیهنگام این د در یگو اند هكشته شد



۱٦٤ 

  او را شناختند. یبرادران دندانها
َأنَْا يُوُسُف َوَهَذا قَاُلوْا أَِإنََّك َألَنَت يُوُسُف َقاَل  َقاَل َهْل َعِلْمُتم مَّا فَـَعْلُتم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنُتْم َجاِهُلونَ " : هيآ 

َنا ِإنَُّه َمن يـَتَِّق َوِيْصِبْر فَِإنَّ الّلَه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ    "َأِخي َقْد َمنَّ الّلُه َعَليـْ

نه تو یا هر آید گفتند آیوسف و برادرش آن هنگام كه نادان بودید با ید كه چه كردیا دانستیآ: ترجمه
با یز كند و شكیكه هر كه پره ین هم برادرم است براستیوسف هستم و ایگفت من  یوسف هستی یبراست

  برد. نمی نيكوكاران را از بیپاداش ن تعاىلیباشد پس خدا
م به یستند پس عرض كردند منگر در آنچه ما با تو كردیگر ی انداخته به سختینيد آنان سرها را به پایگو

  با تو كرد بنگر. تعاىلیآنچه كه خدا
َنا َوِإن ُكنَّا َلَخاِطِئيَن قَالُ " : هيآ   "وْا تَالّلِه َلَقْد آثـََرَك الّلُه َعَليـْ

  م.یكه ما خطا كار بود د درحاىلیبرگز تعاىلیتو را برما خدا سوگند كه تعاىلیبه خدا: ترجمه
  نه فشرد یه السالم برخاست و آنان را بر سیوسف علیپس 
  " َقاَل َال تـَثْـَريَب َعَلْيُكُم اْليَـْومَ " : هيآ

  ست.ین یگفت امروز بر شما سرزش: ترجمه
و نه از آنچه  یتیاز شما شكا تعاىلیشگاه خدایو نه در پ یو نه مجازات یاست و نه عتاب ینه خطاب یعنی

   كنم یم ید دادخواهیكه كرد
  "يـَْغِفُر الّلُه َلُكْم " : هيآ

  آمرزد یم شما را تعاىلیخدا: ترجمه
  خواهم كه از شما بگذرد یم تعاىلیمن از شما گذشتم و از خدا

  "َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن " : هيآ

  ن مهرابانان است.یو او مهربانرت: ترجمه
  "اْذَهُبوْا ِبَقِميِصي َهَذا َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه أَِبي يَْأِت َبِصيًرا َوْأُتوِني بَِأْهِلُكْم َأْجَمِعيَن " : هيآ

او باز گردد و خود با خانواده  ییناید تا بیو بر رخساره پدرم انداز دیاهن مرا با خود بربرين پیا: ترجمه
  د.ییبه نزد من آ یخود همگ

اهن از بهشت بود كه ريا عمامه ام چرا كه پیاهنم ونفرمود انگشرتم و ريه السالم فرمود پیوسف علی
 را در آتش السالمه یم علیكرده بود آن هنگام كه نمرود ابراه ه السالمیم علیبر تن ابراه تعاىلیخدا
آورد كه  یاهنريه السالم او پیل علییو او را برهنه كرده بود پس جربا انداخت جامه از تنش بدر آورده یم

د و یه السالم رسیاهن به اسحق علريبود تا درگذشت و پ ه السالمیم علیاهن نزد ابراهرين پیبر تن كند و ا
ه یعقوب علید پس یه السالم به ارث رسیب علعقویاهن به ريه السالم هم درگذشت پیچون اسحق عل

ه السالم تا او یوسف علی یدرست كرد از برا یذیه السالم از آن تعویوسف علی یالسالم در هنگام كودك
خت وهرگز از خود یآو یم شه بر گردنیه السالم آن همیوسف علیرا از زخم چشم در امان نگاه دارد و 

در  یاهنريذ با او بود پس فرشته پیفتاد فرشته بر او فرود آمد تعوكرد. پس چون برهنه در چاه ا نمی جدا
    د.یه السالم را پوشانیوسف علیآورد و با آن 
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  دیدار پدر :دهمفصل 
  "َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعيُر " : هيآ

  پس چون كاروان براه افتاد: ترجمه
از پرياهن یوسف علیه السالم  مخصوص یوسف علیه السالم همراه با نامه وفرستاده  "ريبش"د پس یگو 

ه یعقوب علیه السالم را به یوسف علی یتا بو ون شد پس باد از پروردگار خود اجازه خواستريمصر ب
اجازه فرمود تا  تعاىلیه السالم برسد پس خدایعقوب علیبه  امهاهن ونريكه پ یش از آنیالسالم برساند پ

 نيكه او ب ه السالم برسد درحاىلیعقوب علینوشته به اهن و ريش از پیه السالم ده روز پیوسف علی یبو
  افت. یش ما را در یفرزندان خود نشسته بود ناگاه گفت كه غم و اندوه از من برفت وگشا

 د به دورخانهیشن یم ه السالم رایوسف علی یكه بو  شد در حاىلینيه السالم از تخت پایعقوب علید یگو
كه را  یشنوم به گمانم گرگ یم وسف رای یگفت كه من بو یم ش او بودندیكه پ یگشت وبه آنان یم
ه یوسف علی ین بویپس چون دانست كه ا شنوم یم وسف رای یگذرد چرا كه من بو یم شهر ما ده بهیدر

ده یكصدوچهل فرسنگ راه شنیه السالم را از فاصله یوسف علی یاو بوچرا که د یخند است السالم
  بود.

  ...نكته..
  شود یم كه از قرب خارج یشنود آن هنگام یم بهشت را از فاصله پانصد سال را ینگونه مؤمن بویبد
   
  "َقاَل أَبُوُهْم ِإنِّي َألَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوَال َأن تـَُفنُِّدوِن " : هيآ

  دیب نكنیشنوم اگر مرا تكذ یم وسف رای یپدرشان گفت كه من بو: ترجمه
  .د كه او خرد را باخته استییاگر نگو یعنی

  ند.یب نمی ب خودیبه جز حب یا پاسخ آن است كه عاشق واسطه ؟اهنريپ یگفته شده كه چرا نگفت بو
  "قَاُلوْا تَالّلِه ِإنََّك َلِفي َضالَِلَك اْلَقِديِم " : هيآ

  یم خود هستیقد یسوگند كه تو هنوز در گمراه تعاىلیگفتند كه به خدا: ترجمه
  م خود.یدر عشق قد یعنی

  :شعر
 ح حاجـــــه ان قضـــــتهایلـــــرا اىلىل
ـــــ ـــــیهـــــا الـــــریا ای  لشـــــده یح بلغ

  

ــــــح ماحیلكنــــــت للــــــر   ت غالمــــــایی
 ســــالما یمــــن احــــب عنــــ الشــــوق اىل

  
  : ترجمه

   یباد غالم یبرا نه باشمیهرآ، است اگر روا سازد یمرا نزد باد حاجت
  .یمن سالم ینزد آنكه دوستش دارم از سو، ت شوق بهیباد برسان با نها یا

  
   بادبیان در .فصل...
فرستد در هنگام  یم م راینس تعاىلیكه خدا ید براستیفرما یم ه و اله و سلمیالله عل یامرب صلیحضرت پ
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 یكند ناله گنهكاران را بسو یم ملك جبار و حمل یو استغفار را به سوها  كند ذكر یم سحر پس حمل
  ان.یپروردگار جهان یبسو
  : گوناگونندهام ید كه نسیفرما یم امرب عشاقیپس پ

  م فهم یم وصل ونسینس، م نداءینس، م انابهینس، قیم توفینس، م قربتینس، م الفتیسن
 محبان است یم الفت پس آن برایو اما نس

 مجاهدان است یم قربت پس آن برایو اما نس 
 عابدان است  یق برایم توفیو نس 

 توبه كنندگان است یم انابه برایو نس
 ندگان استیذكر گو یم ندا برایو نس 
  عارفان است. یم وصل برایسون 
 

اهن آغشته بخون را ريپنیز ن یش از ایكرد چرا كه او پ یم هودا حملیاهن را ريپ.....ادامه داستان
  .حمل كرده بود 

ده بود و آن چنان بود كه یه السالم اورا خریعقوب علیكرد كه  یم حمل یا اهن را بندهريز گفته شده پیون
د تا بن یخر یزیه السالم كنیعقوب علیا آورد ی را به دننيامیم بن ه السالیوسف علیل مادر یچون راح

ه السالم طفل را از مادرش یعقوب علیشد  یخواررينز خود صاحب طفل شی دهد و چون كري را شنيامی
 . استنيامیاز آن بن  ی به تمامريجدا كرد چرا كه باور داشت ش

انداز چنانكه  ییدارد جدا یم و آنكه دوستش او نيا بیز دست به آسمان بلند كرد وگفت خدایس كنپ
  .انداخت یی من و فرزندم جدانياوب

عقوب یرا كه  تو را مستجاب كرد و آن یدعا تعاىلیگفت اندوه مدار كه خدا یم د كهیشن یپس سروش 
 كه فرزند تو به تو باز گردد یش از آنیدارد از او جدا خواهد كرد و به او باز نخواهد گرداند پ یم دوست

روزانه  یكارها یده بود و او را برایه السالم او را در مصر خریوسف علی بود و "ريبش"ن فرزند یا نامو 
اهن و نوشته را ريز پدرش است و پین همان فرزند كنیدانست كه ا یفرستاد ونم یم مختلف یبه شهرها

وسف یكه  یش از آنیرسد پسبحانه ست كه او به مادرش ب ر موىلین تقدیبه او داد تا به كنعان بربد و ا
 ه السالم برسد.یعقوب علیه السالم به یعل

  بهره.....
افكند  یی مادر وفرزندش جدانيآنكه ب برم از یم پناه تعاىلید به خدایفرما یم ه السالمیمعصوم عل

ز فرمود من هرگز شفاعت یاندازد و ن یی او و آنكه دوستش دارد جداني بنيدر روز بازپس تعاىلیخدا
  افكنده باشد. یی مادر و فرزندش جدانيآنكس كه ب یرفته نگردد برایو هرگز شفاعت من پذنكنم 

افت ید مادر خود را ی كنعان رسني به سرزمريد چون بشیالله عنه گو یابن عباس رض....ادامه داستان
  .دیه السالم پرسیعقوب علیشست پس از خانه  یم كه بر سر چاه لباس

د و یچكس سخن نگویاو باه ؟یخواه یم ه السالم چهیعقوب علید و از پس مادر سر خود را بلند كر
است رنجور و  یچكس روا مدارد و او مردیچكس ننگرد و خواست هیچكس نشنود و به هیسخن ه
  .ان و ناالن به شب و روزیغمزده گر
الم ه السیوسف علیاو را گفت كه قصه دراز مكن و بمن بگو خانه اوكجاست كه من فرستاده ريپس بش
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  او. یهستم بسو
 یانجام ده ینگونه تو آنچه را كه وعده فرمودیزد و سر به آسمان بلند كرد و گفت ا یادی(پس مادر) فر

  ؟من یخدا یا
  زن پس او قصه بازگفت یشود ا یم  او را گفت تو را چهريپس بش

  ؟د نام فرزند تو چه بودی او را پرسريپس بش 
  ريگفت بش 
 یز تا بویدر وعده خود خالف نكند برخ تعاىلیخدا یراست آمد كه براست ز پس وعده تو رایگفت برخ 

   هستم ريكه من فرزند تو بش یاد بربین را از یریو غم د یومرا بشناس یمرا بشنو
شناخت پس به خانه  ید و او را بدرستینه فشرد و او را بوسیك شد و او را به سیپس مادر به او نزد

اهن را آنچنان ري پريد از هوش برفت پس بشیس چون خواست سخن بگوه السالم باز گشت پیعقوب علی
د و ییآن را بو یه السالم انداخت پس مدتیعقوب علیه السالم به او گفته بود بر رخساره یوسف علیكه 
  : دیفرما یم تعاىلیافت چشمانش باز شد چنانكه خدایخود را باز  یینایب
  "َقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيًرا فَـَلمَّا َأن َجاء اْلَبِشيُر أَلْ " : هيآ

  او باز گشت. یینای آمد آن را بر چهره پدرش انداخت پس بريپس چون بش: ترجمه
  :شعر

ــــهريجــــاء البشــــ   مبشــــرا بقدوم
ــــكن ــــن فرحــــت ــــه وادا یت م  ب

 ی بمهجتــــريوللــــه لوقنــــع البشــــ
 ك فقلـت لـهیناظر اوقال هب ىل

  

ـــــول البش  ـــــت بق  ســـــروراريفملئ
ــم عــدت  ــن ثل ــم  اريص بصــیلقم

ـــــه و رآ ـــــلبذلت ـــــیت ذاك ی  اريس
 اريومـــا ســـألت كثـــ یخـــذ نـــاظر

  
  : رجمهت
  ش همه جا پر ز شادی شدهای پس از گفته ،بشري آمد با گامهایی سراسر مژده 

  نقصانم رفت و به پرياهن بینا شدم ،پر شد همه جا از شادی من
  دیدم می د هموارو این را برخو دادم می به او ،خواست می بخدا قسم اگر بشري قلبم را

گفتم مردم چشمانم را بگري که چیز زیادی  می پس او را ،خواهم می گفت مردم چشمانت را می یا اینکه
  .از من نخواستی

 
  : ه السالم متوجه فرزندانش شد وفرمودیعقوب علید پس یگو یراو.…ادامه داستان 

  "َما َال تـَْعَلُموَن قَاُلوْا يَا أَبَانَا اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئيَن  َقاَل أََلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن الّلهِ " : هيآ

پدر  ید (فرزندان) گفتند ایدان نمی دانم كه شما یم تعاىلیاز خدا یزیا شما را نگفتم كه من چیآ: ترجمه 
شما از پروردگار  یزود باشد كه برا م گفتیما درخواست آمرزش گناهان ما را كن كه ما خطا كاران یبرا

  خود درخواست آمرزش كنم كه او آمرزنده و مهربان است.
  ؟تو یستیست سپس فرمود كی نگرريدر چهره بش یطوالن یه السالم ساعتیعقوب علیپس 

  هستمريمن بش یدر انداخت یی من و مادرم جدانيعرض كرد من همانم كه توب
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تا  یخواه یم چهريبش یكردم ا ست و فرمود وا حسرتا برآنچهیگر یه السالم به سختیعقوب علیپس  
  ؟ت انجام دهمیبرا

  ندارم  یا چ خواستهیا هیندن یا یعرض كرد برا 
مرگ را از تو بگرداند آنچنان كه تو اندوه غم را های  یسخت تعاىلیخدا: ه السالم فرمودیعقوب علیپس 

  .یاز من بگرداند
ه السالم آن را بر رخساره نهاد یعقوب علیم كرد پس یا به او تسله السالم ریوسف علی نامه ريپس بش

 یده ام را بر نوشته او انداخت و در آن نوشته شده وبود كه ایگر دیرا كه بار د تعاىلیوفرمود سپاس خدا
 ییاینجا بیفرمود كه تو به ا تعاىلیخدا ارت كنم وىلیل دارم تو را زیم پدر بدان كه من عزم تو را دارم و

  بخشش. یدار وخوشید یباشد خوش یپس تو را دو خوش یدرمحضر من باشو 
  :شعر

 اكمــل الســرور و لكــن ینحــن فــ
 یا اهـل ودیـه یـب مـا نحـن فیغ
  

ــــ  ــــس اال بكــــم یل  تم الســــروری
 ب و نحـــن الســــروریــــانكـــم غ

  
  : ترجمه

  شود مگر به شما نمی بازهم شادی هم به کامل ،ما در نهایت شادی هسیتم وىل
  ما در خوشی هستیم و جای شما اینجا خاىل است، (ازبال) در آن بودیم از ما رفت ای دوستان آنچه

 
و ها  و دستار فرستادم فرزندان دخرت و پسرت یكصدوهشتاد دست لباس براین نامه یو بهمراه ا

ك غالم روانه یجواهر و  یبا بارها یهركدام آنان اسرت یز برایخوش و نهای  یزربافت و بوهای  اهنريپ
توست آنچه كه از مال دارم و همه مخارج تو بر  یاست و برا ی آبادنينجا زمیهركدام در ا یم و براداشت

د تا یخواهم كه به مصر با جالل وحشمت وارد شو یم توست جامه گرانبها پس یمن است و برا
ت شما ان كافر به فقر و مسكنیكو به شما ننگرد و قبطیده نید و جز به دیچكس از فقر شما سخن نگویه

  شاد نگردند.
  ....بهره
  : دیفرما یم تعاىلیخدا
  ٣٣٩" َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة " : هيآ

ش سرزنش كنندگان كوشند و از سرزن یم فروتنانند بر مؤمنان و درشتانند بر كافران در راه خدا: ترجمه
  . باك ندارند

  نكته...
 یند كه بالهایب پرنده یزد راهوارین است كه چون مؤمن از قرببرخیاست وآن ا یا شنونده بهره یوتورا ا 

 ید ایگو از بهشت پس او را یا است با جامه یا آراسته است و با او فرشتهها  یاو به انواع آراستن
كافران و اهل  تا دست دشمنان از ن راهوار شویو سورا بر ا یارایدوست خدا جامه در بر كن و خود را ب

  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا یگناه بر تو نرسد پس مبادا مانند آنان برهنه گرد
  "َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ َيْستَـُوونَ " : هيآ
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  ۳٤۰ستندی(هرگز) برابر ن ا آنكه مؤمن باشد مانند آن است كه فاسق باشدیترجمه آ
  :شعر

ـــــــر ـــــــو ان ال ـــــــیح یل ـــــــیحملن  كمیال
ـــــــ ـــــــت اط ـــــــريو كن ـــــــوق ال  كمیمن ش

  

ـــــــــت باذ  ـــــــــعلق ـــــــــن الری ـــــــــال م  احی
 مقصـــــــــوص الجنـــــــــاحريطیف یـــــــــوك
  

  :ترجمه
  خود به ذیل باد درآویزم ،اگر باد مرا بسوی شما آورد

  ریده اند؟کند آنکه بالهایش را ب و چگونه پرواز ،خواهم که بسوی شما پرواز کنم می و از شوق
    

ه السالم شستشو كرد و جامه بـرتن نمـود فرزنـدان و فرزنـدان یعقوب علید یگو یراو.....ادامه داستان
  .آهنگ مصر كردند سوار شدند وجملگی د پس یفرزندان را جامه پوشان

ه السالم را عرض كرد یعقوب علید و خرب ورود كاروان یه السالم رسیوسف علیپس چون فرستاده به  
  .ت حرمت آنان فرمان دادیرعاو ان را به استقبال یه السالم جمله لشكریعلوسف ی
دند از اسبها یه السالم را دیعقوب علیهزار از شجاعان اسب سوار به استقبال او رفتند و چون  یپس س 
  . آمده و اورا سجده كردندینيپا
ش یپ یباشند پس چون اندك یم ه السالمیوسف علیان ینان لشكریه السالم دانست كه ایعقوب علیپس  

  .ر آمده و او را سالم گفتندیگرازسواران او را استقبال كردند پس از اسبها بزیهزار د یرفت س
  ؟انندینان كیا فرمودپس  
  .ه السالمیوسف علیان فرزندت یلشكر شدعرض  
سته آرا یباج و برهركدام غالمیاز د یك پوششید بر هریش تر رفت هزار اسب دیپ یپس چون اندك 

  .ز بنشستهیو در هركجاوه دو كن یا ك كجاوهید بر هریبنشسته و چهار هزار اسرت د
  .ه السالم استیوسف علینان همه از آن ید عرض شد ایپس از آنان برپس

دید خ یه السالم چهل هزار شیعقوب علیمصر بود  ید و آن در چهار فرسخیس رسیپس چون به باب بل
  ؟انندینان كید ایس پرسد پیدروازه د بر ستادهیاجملگی 

ه السالم فرستاده تا تو از گناه او كه مخالفت تو كرد و خواب خود با یوسف علینان را یعرض شد ا 
  ؛یبرادران باز گفت در گذر

د عرض شد ید یا د كجاوهیمصر رس یكیشرت رفت و به نزدیست پس چون پیه السالم گریعقوب علیپس 
ه یعقوب علیانداخته شد پس  ینیك شد ژوبیپس چون نزده السالم است یوسف علین كجاوه یكه ا

ه یعقوب علیشد و گفته شده  نمی دهید بدانگونه كه شنیست و به سخن آغازیالسالم به پشت سر نگر
ه السالم یوسف علید پس یب به محبوب رسیكه حب یاندوه تو را رها كردم بدرست ۀخان یالسالم فرمود ا

  دار پدرم.ی) دیمن همه شما آزاد كردم به (فرخندگ اکنون دیمن هستاهل مصر همه شما بنده  یفرمود ا
  ....نكته
ه السالم آزاد فرمود پس یعقوب علیدار ید یبندگان خود را به فرخندگ یه السالم جملگیوسف علیاگر 

د یرا به خاطر او از آتش آزاد فرما ه و آلهیالله عل یامت محمد صل یتمام تعاىلیچه شگفت اگر خدا
ه یوسف علیه السالم نزد یعقوب علیتراز  یگرام تعاىلینزد خدا ه و آلهیالله عل یمحمد صل چرا كه
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  است. السالم
  

امد بل دست ین د فرودیك گردیه السالم نزدیعقوب علیه السالم به یوسف علیچون .....ادامه داستان
  .نهاد نه فشرد و چهره بر چهره اشیه السالم را گرفته در سیعقوب علیدراز كرد و سر 

   برنده همه غمهانياز ب یه السالم عرض كرد ایعقوب علیپس 
فرمود از  یامدیپدرت فرود ن یبرا ید از چه رویه السالم فرود آمد و پرسیوسف علیل بر یپس جربائ 

قرب تو را  سپارد وىل نمی را به فراموش یامربیچ پیگور ه تعاىلیل گفت خدایفراموشم شد جربائ یخوش
پدرت و گفته شده كه  یاز برا یكرد یامده وترك فروتنیكه فرود ن یسپارد از آن رو یم انیبه خاك نس

 یانش از برایان ولشكریكشور ی پدرش را از او استقبال كرد با تمامريه السالم سه روز از مسیوسف علی
  ه السالم.یعقوب علی تعاىلیامرب خدایدر برابر پ یفروتن
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  لسالمانجام کار یوسف علیه ا:یازدهمفصل 
 و مـرا برسـر ريگـم را برا گفـت دسـت یمصر ییه السالم را دانست بانویعقوب علیخا آمدن یپس چون زل

گاه كنیچون نزد وگذرد  می که یوسف علیه السالم از آن بر یراه   .ك شد مرا آ

گاه كرد پس زلیك شد زلیه السالم نزدیوسف علی كرد پس چون نيچن یمصر یبانو خا ندا كرد یخا را آ
ه السالم فرود یل علیجربائ در اینهگامنداد  یه السالم او را نشناخت و پاسخیوسف علیوسف پس ی یا

  ن زن را پاسخ ده. یه السالم را گرفت و گفت ایوسف علیآمد و افسار اسب 
ه السالم دوازده بار یآمده است بر آدم عل یم هم السالم فرودیالعزم عل امربان اوىلیل بر پیگفته شده جربائ

ه یعل یه السالم چهل ودو بار بر موسیم علیه السالم پنجاه بار برابراهیس چهارده بار بر نوح علیادربر 
و بر محمد  یو هفت بار در بزرگ یه السالم ده مرتبه سه بار در كودكیعل یسیكصد بار بر عیالسالم 

  .ست چهار هزار بار فرود آمده استیب ه و آلهیالله عل یصل
  ؟لیجربائ یست این زن كیا فرمودم ه السالیوسف علیپس  

  .ستیفرود آ و از او برپس كه او ك عرض کرد اینک
   ؟بانو یا یستیتو ك فرموده السالم از اسب فرود آمد و یوسف علیپس  
  .یشناس نمی كه مرا ییخا پاسخ داد گویزل
  ه السالم فرود نهیوسف علی 
از عزت بر باد رفته  یواای و گفت خت یخاك ر یبگشود و بر سر خود مشت خا رخت ازسریپس زل 

كند و  یم كه عبادت و شناخت بندگان را شاه یشناسد براست نمی را دوست بدارم كه مرا یچگونه كس
م یروانم و كالبدم ودارائ به را خا هستم هم آنكه تویكند من زل یم و انكار شاهان را بنده ینافرمان

  خدمت كردم.
دانست كه  نمی چرا كه او او درشگفت شد یو سالخوردگ یوانه السالم از ضعف ناتیوسف علید یگو
  ا نه یخا زنده است یزل

  .د درخواست او را روا كنیفرما یم تعاىلیه السالم عرض كرد خدایوسف علیل به یجربائ
  ؟یخواه یم د از من چهیخا پرسیه السالم از زلیوسف علی
  .یمن باش یخواهم همسر تو باشم و تو شو یم خا عرض كردیزل
  .ینا و كافرهستیناب و ازمندینو  ري نكنم چرا كه تو پنيه السالم فرمود چنیوسف علی

 تعاىلیوسف خدای یه السالم فرود آمد و عرض كرد ایوسف علیگر بر یه السالم بار دیل علیجربائ
 از كنم و اگر اوین ی است من او را بري است من او را جوان كنم و اگر او فقريد اگر او پیفرما یم
دارد كه آن  یم را دوست ینا كنم و اگر او كافر است من او را مؤمن كنم چرا كه او كسیناست من او بیناب

  .دارد یم كس ما را دوست
كو تر از روز نخست خود شد و باكره پس یدرحال او ن وخا را مسح كرد یه السالم زلیل علیپس جربائس 

  .فتادیه السالم بیوسف علیمهر او بر دل 
خا خلوت كرداو را یه السالم با زلیوسف علی وه السالم آن دو را به عقد هم درآورد یوب علعقی چون

خود ببست و به عبادت  یخا درب خانه را بررویزل .ددنیبرگز یا افت پس خانهیباكره ودست نخوده 
عرض خا یه السالم بر در بكوفت پس زلیوسف علید یمه رسیچون شب به ن دیمشغول گرد تعاىلیخدا
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ه السالم یوسف علیافته ام پس یز دگرگون شده و من بهرت از تو را یگر همه چیكه د یباز گرد براست دکر
  .دیخت و جامه اش بدریخا گریخت پس زلیاویخا بیدرب را بگشود و درون شد به زل

ست یكند) ناروا ن یم خاین (آنچه كه زلیوسف ای یه السالم فروشد و گفت ایوسف علیپس فرشته بر 
 جامه دنیدر برابر محبت و طلب در برابر طلب و عشق در برابر عشق و فرار در برابرفرار درمحبت 
  : دیفرما یم تعاىلیچنانكه خدا ؛جامه دنیدربرابردر

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواُألُذَن ِباُألُذنِ "   َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح  وََكَتبـْ
   ٣٤١"ِقَصاصٌ 

  : افت فرمودیه السالم با او همبسرت شد و او را دست نخورده یوسف علیپس چون 
  .تو را مگر اكنون ییكویدم هرگز نیخا ندیزل یا 
  .با من را نداشت یآمد توان همبسرت یم نش) به نزد منیشیپ یفور(شویهرگاه قط عرض کردخا یزل 

        او قرار داده است یخا را از روز ازل برایزل تعاىلیه السالم دانست كه خدایسف علویپس 
ازده فرزند پسر آنان را ی تعاىلیه السالم بماند و خدایوسف علیوهفت سال با  یخا سیگفته شده زل

  فرمود. یروز
  "ُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء الّلُه آِمِنيَن فَـَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه أَبـََوْيِه َوَقاَل ادْ " : هيآ

داد و آنان را گفت به  یش جایوسف داخل شدند او پدر ومادر را به نزد خوی پس چون بر: ترجمه
  خواهد. تعاىلیاگر خدا ید در بآسودگی مصر درون شونيسرزم
ش یو نوهااز فرزندان  تنچهارصد  ،دیه السالم رسیوسف علیه السالم به یعقوب علیند چون یگو

ه السالم فرمود مرا به داستان برادرانت از یوسف علید به ی مصر رسنيهمراهش بودند پس چون به سرزم
ه السالم از یعقوب علیباز گفت پس  یه السالم داستان را به تمامیوسف علیاول تا به آخر خرب ده پس 

كه آن روزها گذشت  یپدر براست یه السالم عرض كرد ایوسف علیهوش برفت پس چون به هوش آمد 
  ار.یراست سپاس بس تعاىلد و مراویب رسیب به حبیو حب

ه السالم پدر را در سمت راست و خاله اش را در سمت یوسف علید یالله عنهما گو یابن عباس رض 
اش نشست و برادران در برابر او قرار گرفتند  یر پادشاهیبر سر انه آندویم خود در و ۳٤۲چپ نشاند
  : دیفرما یم ىلتعایچنانكه خدا

  "َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجًَّدا ُ " : هيآ

  سجده كردند. را او )پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و (برادران: ترجمه
  

عقوب یه السالم و برادرانش و یوسف علیانه یكه م تعاىلیپس در سجده خود گفتند پاك ومنزه است خدا
  انداخت و آنان را دور هم گرد آورد. یدوست ه السالمیعل
  
 السِّْجِن َوَجاء َوَقاَل يَا َأَبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمن قَـْبُل َقْد َجَعَلَها رَبِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن َبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمنَ " : هيآ

  "ي َوبـَْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ رَبِّي َلِطيٌف لَِّما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيمِبُكم مَِّن اْلَبْدِو ِمن بـَْعِد َأن نَّزَغ الشَّْيطَاُن بـَْينِ 
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پروردگارم آن را راست  یده بودم و براستیش دیكه از پ ی خوابیرين است تعبیپدر ا یو گفت ا: ترجمه
نخست  كرد شما را از ونريتمام كرد آن هنگام كه مرا از زندان ب ییكویاو بر من ن ید و براستیگردان

ار یكه پروردگارمن بس یبراست در انداخت یانه من و برادرانم دشمنیطان میكه ش یاورد و پس از آنیب
  .كه او درست كردار داناست  یكه خودش بخواهد و براست یلطف كننده است به آن

  بود تعاىلیخدا یدر برابر او به شادباش سجده كردند سجده برا ید جملگیگو۳٤۳كعب 
  ؟گذرد یم ا از ما دریوسف را برپس كه آیپدر  یان برادران به پدر عرض كردند این میدر ا 
ه یوسف علی یتوانم از تو بخواهم تا ازآنان درگذر یم دهینور د یه السالم فرمود ایعقوب علیپس  

آنچه كردند  د آنان را بهییاینجا بیكه شما به ا یش از آنیكه از آنان درگذشتم پ یالسالم عرض كرد براست
مؤمنان را در  تعاىلیدم باشد كه خدایو به رخساره تو بخش تعاىلیرا به رخساره خدا و جرمشان فر نكنمیك

  د و ازآنان و از ما درگذرد.یببخشا زاز خطاها و گناهانشانیروز رستاخ
  نكته....

مؤمنان و  تعاىلیخداه السالم و فرزندانش را گرد هم آورد همانگونه یعقوب علی تعاىلیهمانگونه كه خدا
  ز در دارالسالم گرد هم آورد یرا ن ه و آلهیالله عل یمحمد صل

ن ینجا درقصر و در ایپدر ا یه السالم از پدر درخواست نمود و عرض كرد ایوسف علید یگوعباس ابن  
  .دیما را از هم جدا فرما تعاىلیكه خدا یسراپرده با من بمان تا روز

م یبرا ست وىلین یدر آن مرا خواستو ست ین شأن پدرت نیفرزند ا یود اه السالم فرمیعقوب علیپس  
 یخود برترهای  م كه مرا به نعمتیكنم و سپاس گو تعاىلیبساز تا در آن عبادت خدا یاز ن یا از سراپرده

 یو شب را آنجا خانه كن تا بو د تو هم به آنجا اندرشویداد و شب وروز آنجا باشم پس چون شب در آ
از  یا ن بر تو سپس فرمود تا خانهیه السالم عرض كرد آفریوسف علید ريگ یشنوم و جانم آسودگتو را ب

  .ه السالم برپا كنند پس خانه را ساختند آنچنان كه فرموده بودیعقوب علیخلوت  یبرا
 یبندگ یبه عبادت بود آنچنان كه سزاها  ه السالم) درآن اندرشد و روزها روزه وشبیعقوب علیپس( 
ان ی كه تا پانيامیساختند بجز بن  یا ز خانهیك از برادران نیهر بهر ه السالم) فرمود تایوسف علیو(است 
 ه السالم فرایعقوب علیرا از  یز دانش و بندگیخا نیه السالم در قصر بماند و زلیوسف علیبا  یزندگان

ه یعقوب علیر بود و  مصر از همه زنان ومردان آن سامان سنيشد كه در سرزم یتا دانشمند گرفت یم
ن ودانش آموخت یست و فرزندانش و فرزندان فرزندانش را دی مصر چهل سال بزنيالسالم در سرزم

  كامل. یو بندگ تمام وسالمت یشادبا ك كردار یامرب و نیپ یك دوازده فرزند بود جملگیهر یوبرا
و  یعقوب فرود آیمود كه بر فر یه السالم وحیل علیبه جربائ تعاىلید خدایهماالسالم گویابن عباس عل

 مقدس هستند و آنجا بمان تا مرگ آنجا تو را نيسرزم در آنپدرانت بازگرد و آنان  اورا بگو كه به خاك
  .ابدیدر 

ه السالم مرا فرمان به بازگشت یل علیوسف را بخواند و او را فرمود كه جربائیه السالم یعقوب علیپس  
  .مان به ستاندن جانم داده استفر تعاىلیبه خاك پدرانم داده و خدا

  ؟ن استیم جان به جان آفریو تسل تعاىلیهنگام فرمان خدا یپدر ك یه السالم عرض كرد ایوسف علی
  .ك استیه السالم فرمود آن هنگام نزدیعقوب علی

ون شد و او را ري مصر بنيش را رها كرد و همراه پدر از سرزمیست و كارهایه السالم گریوسف علیپس 
د و خواب ی مقدس وبه نزد خاك پدرانش رسنيه السالم به سرزمیعقوب علیكرد تا  یم یهمراهوداع و



۱۷٤ 

از گوهر سرخ كه در  ید كه بر تختیرا درخواب د ه السالمیم علیخود ابراه یایه گشت پس نريبر او چ
ه السالم در چپ یه السالم را در راست و اسحق علیل علینشسته اسماع د بودیدرخشش چون خورش

  .یم تا گام بر ما نهیوند كه ما چشم براه تو هستیعقوب بما بپی ید ایفرما یم د گرفته وخو
افت و او را یرا ب یستاد ماده شرتیدار شد خوشحال و شادمان و بایه السالم از خواب بیعقوب علیپس  

د یم گردانه السالیوسف علی یبسو یا وستم و او را فرستادهیوسف بگو كه من به پروردگارم پیفرمود به 
 یفزود پس به گور یم خواند و بر عبادت یم گشت و قرآن یم ان گورهایه السالم میعقوب علیپس 

بر او  یشه بود كه فرشته مرگ در جامه انسانیآمد پس در اند یم یزگیپاك ید كه از آن بویبركنده شده رس
  : دار شد پس عرض كردیپد
  ؟ستیك ین گور برایا یدان یم ایا ایبنده خدا آ یا 

  .ش بر او كرم فرموده استیكه خدا یمرد یبرا یفرمود آر
  ؟یشناس یم ا او رایعرض كرد آ 
  .یفرمود آر 
  ؟ت رحمت كنادیآنكه خدا یست او ایعرض كرد پس ك 
  .قراردهمن ن را گور من و خانه یا ایخدا بار ه السالم عرض كردیعقوب علیپس  
  .پسر اسحق یم ای كردنيدر حال ندا در داده شد كه كه ما چن 
  .خود بازگشت یگرفنت جان او به جامه اصل یپس فرشته مرگ برا 
  ؟ران شدیدنت ویوجودم از د یكه ستونها یفرمود تو كه هست ه السالمیعقوب علیپس  
  .عرض كرد فرشته مرگ 
  ؟ا ستاندن جانی یا دار آمدهید یه السالم فرمود برایعقوب علی 

  .ندار و ستاندن جاید یعرض كرد برا
د و روح یدار او (پس) بر پشت دراز كشیود تعاىلین بر فرمان خدایه السالم فرمود آفریعقوب علیپس  

 ییست خدایسپس فرمود ن یريوسف آسان گیبم یخواهم كه بر حب یم م كرد پس فرمود از تویرا آماده تسل
اكانش یبراو ون تعاىلیست سپس جانش گرفته شد درود خداین یچ انبازیكتا كه او را هی یجز خدا
  باد. یجملگ

**************  
ست سال بود كه فرشته مرگ روح او را به یه السالم دویعقوب علی ید زندگانیكعب رحمه الله گو

ازفرشتگان  یل و گروهیكائیل و میآسمانها برد پس در آنجا فرشتگان او را خوشآمد گفتند و جربائ
  .د برآن نماز خواندند و آن را دفن نمودندفروشدند و (كالبد) او را شستشو داده كفن كردن

ل را فرمود) كه او را یفرستاد و (جربائ یه السالم وحیوسف علیل بریجربائ یبه فرستادگ تعاىلیپس خدا
  عقوب.یبت) پدرت یت تو را پاداش دهاد در (مصیاز جانب من سالم برسان و بگو خدا

فرموده بود او را  تعاىلیودآمد و آنگونه كه خداه السالم فریوسف علیش از ماده شرت به یل پیپس جربائ
د تا آن هنگام كه به ید تا مراقبت او نمایرا موكل گردان یا بر ماده شرت فرشته تعاىلیت گفت و خدایتسل
وسف ی یعرض كرد ا یاو را به سخن درآورد و به عربان تعاىلید پس خدایه السالم رسیوسف علی

ه السالم را) یوسف علیاست پس ( ی و او از تو راضنيروز باز پس د تایگو یم عقوب تو را سالمیپدرت 
ن یست پس در ایگر یم ه السالمیعقوب علیت بود و ناقه بر یبزرگ در گرفت و سه روز در تعز یاندوه
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  : ه السالم عرض كردیوسف علیهنگام 
نـَُيا َربِّ َقْد آتـَْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن تَْأِويِل األَ " : هيآ َحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض َأنَت َولِيِّي ِفي الدُّ

  "َواآلِخَرِة تـََوفَِّني ُمْسِلًما َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن 

   
خواب  ريمرا از دانش تعب و یدی) بخشی(هسته ا یكه مرا ازپادشاه یپروردگارا براست: ترجمه
ن جهان و آن جهان مرا یسرپرست من در ا یی تونيآسمانها و زمنده ی) گشایی(تو ی) آموختیا (هسته

  وندان یكوكاران بپیان و به نريمسلمان بم
 تعاىلیگفت خدا ل را بر او فرو فرستاد و او رایجربائ تعاىلیمرگ نمود پس خدا ینگونه آرزویو بد
رزندان فرزندان تو ششصد كه از تو و از فرزندان تو و از ف یرسد تا هنگام نمی د تو را مرگ دریفرما یم

  ابد.ی یم ن هنگام مرگ تو دریبمانند پس در ا
ان آنان یه السالم از میوسف علیدار فراخواند پس آمدند پس یه السالم اهل مصر را به دیوسف علیپس 

برادران و فرزندان برادران را كه شمار آنان به جز زنان و خادمان چهل هزار بود ، پسران و پسران پسران
فرمود كه  یل وحیبه جربائ تعاىلیون شدند پس خداريبه ده فرسنگ از مصر ب ید پس جملگین كشوريب

پس  "نيبسازد بنام "شهرالحرم یكه هست شهر ییوسف فرو شو و او را فرمان ده تا در جایبر بنده من 
  ندريگ یخود و هركه با اوست در آن شهر جا

م كه فرسنگها از یدند از كجا آب بدست آریاو پرس ه السالم بودند ازیوسف علیكه همراه  یپس كسان 
ل یاو از ن یل فرو شد وبرایه السالم پروردگار خود را خواند پس جربائیوسف علیم پس یبدور یآبادان
قرار داد پس آن ها  بساخت و در آن دروازه یواریشهر آنان روان كرد و برآن د یبزرگ به سو یا شاخه

  همه جا را در برگرفت. یهر بركت و آبادانن شیرا آباد كرد و از مصرتا ا
 به نيه السالم بر او نماز خواند و اورا در شهرحرمیوسف علید پس یخا را مرگ در رسین شهر زلیو در ا

  ستیز یم ار اندوهناك شد و پس از آن آسانیخاك سرپد و بر او بس
د یگرهمسرنگزیكرد و د یگانخا چهل روز زندیه السالم پس زلیوسف علید كه یه گویكعب رحمت الله عل 

  .ازده نفر بودندیپسر بودند  یخا كه جملگیا و آخرت بود و فرزندان او از زلیخا همسر او در دنیو زل
  ه السالمیوسف علیدرگذشت 

م را بخواند و یه السالم بر بسرت مرگ افتاد پسرش افرائیوسف علید چون یالله عنه گو یابن عباس رض
نداء در رسد پس از آن مرا آنگونه كه  تعاىلیا به خاك مسپار تا تو را از خدااو را سفارش فرمود كه مر

  د به خاك بسپار.یفرما یم پروردگارم
گفت  یم د كهیشن ییم ندایا برفت پس افرائید و از دنیكش ید كه نفس دومیه گویوهب رحمه الله عل

مؤمنان بر او  یكرد و او جملگ نيو او كفن كن و حنوط كن و بر او نماز بگذار پس چن یپدرت را بشو
م شد ید نهر به دو نیك نهر رسیوم حمل كردند پس چون جنازه به نزدینهر ق ینماز گذاردند و او را بسو

د و او را در آن گور به خاك سرپدند درود یدار گردیزه پدیآراسته و پاك یخوشبو یپس در آن گور
ختند و به مصر بازگشتند و آب به یباد و بر او خاك راسته اش ريبر او وبر پدران گرام پاك و پ تعاىلیخدا
  بر او روان شد  تعاىلیخدا یورين

هفت ساله بود و چون پدر  یه السالم درچاه انداخته شد واو در آن هنگام كودكیوسف علید یكعب گو
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درست تر شصت و اند  ز گفته شده وىلیدار كرد پنجاه و دو سال داشت و پنجاه وهشت نیرا دوباره د
ست یه السالم بیعقوب علی كرد و پس از مرگ یه السالم چهل سال در مصر زندگیعقوب علیاست و با 

 آن دو بجز فاصله دو شهر نيز گفته شده و بیز گفته شده و چهل نین یو اند یكرد و س یوپنج سال زندگان
  نبود 

گاه نشد تا زمان موس ید بر گور او كسیالله عنه گو یكعب رض او بر  تعاىلیپس خدا ه السالمیعل یآ
هم السالم به ی مقدس در كنارخاك پدرانش علنياو را بردارد و در سرزم یفرمود كه استخوانها یوح

ه السالم آگاه یوسف علیمرا به خاك  یه السالم عرض كرد پرودگارا چه كسیعل یخاك بسپارد پس موس
  شد یم دهی نامريشارخ بنت اس كه یافتند مگر زنیرا ن یكند پس كس

عرض  ه السالم)یعل ی(به موسچون از او خواستند تا گور یوسف علیه السالم را به آنان بنمایاند پس  
ست درخواست تو عرض كرد یشود مگر آنكه درخواست من روا گردد پس فرمود چ نمی ن كاریا کرد

     آنكه در بهشت با تو باشم
ه یوسف علیزن عرض كرد من هم خاك  دهم نمی ه السالم فرمود من بر پرودگار خود فرمانیعل یموس 

 یب یفراوان وبخششهاهای  نهیگنج یادار تعاىلاوكه چرادهم مگر به آن شرط  نمی السالم را نشان
آنچه كه او از تو را عطا کردم فرمود كه من  یه السالم وحیعل یبر موس تعاىلیپس خدا . حساب است
  . تو خواست

ون ريوم بینهر ق یه السالم از مصر به سویعل یداد و موس یه السالم را نشانیوسف علیپس شارخ خاك 
ه السالم به عصا بر یعل یه السالم نشان داد پس موسیعل یه السالم را به موسیوسف علیشد و او خاك 

ه السالم یعل یستاد پس موسیه السالم در آن بود بایوسف علیكه  ینهر بزد آب از راست و از چپ خاك
ه السالم را حمل كرده در كنارخاك پدرانش در یوسف علیون آورد و جسد ري رفت و تابوت را بینيپا
  ت المقدس به خاك سپارد یب

  آنان باد  یبر جملگ تعاىلیدرود خدا
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  : پانوشتها
                                                 

١   
در بسياری از منابع معترب شيعه حبدی  ولی گرچه بلحاظ سنديت  توسط گروهی تشکيک شده   اين حديث قدسی

  : منجملهگذارد  منی سنی مورد استناد قرار گرفته که هيچ شکی در صحيح بودن آن باقی و
جلد سوم فی مسائل اثنی عشره ذيل مسئله دوازدهم فی اثبات غرض فی افعال اهللا تعالی حمقق کرکی؛ رسائل ؛  

  ١٥٦صفحه 
مؤسسه حتقيقات  ٦٤و ٣٧ه.ق شرح االمساء احلسنی جلد اول صحفات  ١٢٨٩-١٢١٢حاج مال هادی سبزواری 

  (ع)و نشر معارف ائمه 
؛ نفس الرمحن فی فضائل سلمان ؛کالم فی ان مدار الفضل علی علم  ١٣٢٠ - ١٢٥٤مريزا حسني نوری طربسی  

  ) و نشر معارف ائمه (ع قاتيمؤسسه حتق ؛٢٢٦النافع ص
  ١٧٢صفحه ١١عالمه امينی ؛ الغدير منت عربی جلد
  ٩٨صفحه  ١؛ جلد  عوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية؛٩٠١ابن ابی مجهور حممد بني زين الدين  

  ۲۶صفحه   ،حافظ الربسی رجب حممد قرن هشتم هجری قمری؛ مشارق اليقني فی انوار امرياملؤمنني(ع)
  ۸۳حبر املعارف ؛ صفحه  ، هجری قمری۱۲۱۶مالعبدالصمد مهدانی  

صفحات  ۸۴؛ حبار االنوار اجلامعه لدرر اخبار ائمه اطهار عليهم السالم ؛ جلد  ۱۱۱۱-۱۰۳۷مد باقر جملسی حم
  ۳۵۰و ۲۰۴

  ۱۹۲صفحه  ۹؛ مستدرک سفينه البحار ؛ جلد  ۱۱۱۱-۱۰۳۷حممد باقر جملسی 
  ۹۷ه صفح ۲؛ جلد  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛  ۱۰۶۷-۱۰۱۷حاجی مصطفی خليفه بن عبداهللا 

ايه الدرايه ؛ جلد   ۱۳۲۰-۱۲۵۷شيخ حممد حسني اصهفانی معروف به آخوند خراسانی    ۳۸۷صفحه  ۲؛ 
رانی حممد حسني  ؛ جلد  ۵۳صفحه  ۲؛ الذريعه الی التصانيف الشيعه ؛ جلد  ۱۳۴۸- ۱۲۵۵شيخ  آقا بزرگ 

   ۲۴صفحه  ۱۴؛ جلد  ۲۰۵صفحه    ۱۳
؛ احلکمه متعالی فی شرح االسفارالعقليه االربعه ؛ ۱۰۵۰-۹۷۹مالصدار  صدرالدين شريازی صدراملتاهلني معروف به

     ۲۸۵اجلزء الثانی من السفر االول صفحه 
  ١٥٧؛ صفحه عجاز البيان يف تفسري ام القرآنهجری قمری ؛ ا ۶۷۳- ۶۰۷صدرالدين قونوی حممدبن اسحق 

  ٩٨لد اول ؛ صفحه هجری قمری؛ جامع السعادات ؛ ج ١٢٠٩ – ١١٢٨مهدی نراقی بن ابی ذر 
  ٤٢٨ص  ٤جلد ٢٦٧ص ٣و جلد ١١٢ص  ٢ابن عربی حممد بن علی ؛ الفتوحات املکيه  ؛ جلد 
  ذيل تقسري آيات اول سوره عنکبوت ٢ابن عربی حممد بن علی ؛ تفسري ابن عربی ؛ جلد 

  ٧٤؛ اصول املارف ؛ صفحه  ١٠٩١-١٠٠٦فيض کاشانی حممد بن شاه مرتضايی معروف به مال حمسن
؛تفسري بيان السعاده فی شرح مقامات العباده ؛  ١٣٢٧-١٢٥١سلطانعليشاه  گنابادی  ت آقای سلطامنحمدحضر 
  .ذيل تفسري آيات اول سوره ذاريات ، ١١٦ص  ٤جلد

   
٢   

  سوره طه : ۱۲اين حديث  ذيل آيه  ۳۷۳ص  ۵در تفسري روح البيان جلد 
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  "بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوىِإنِّي أَنَا رَبَُّك َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك  "
  ترمجه : براستی که منم من پروردگار تو پس پايپوش از پای بريون کن براستی که تو در وادی مقدس طوی هستی 
  به اين عبارت نقل شده:  
ْم َعلی َبساِط اَْلَعْرِش بِنَـْعَلْيِک لُِيَشرَِّف اَْلَعْرَش ِبغُباِر نِعاِل َقَدَمْيک"   "قدِّ

  ت شرف گريدهاي ر دستگاه عرش گام نه تا عرض از خاک موزهترمجه: ب
نظر به  باشد می السالم بود هيعل یبه موس یخطاب اهلکه   فهيشر  هيآمهني ناظر به  ثيحد نيامهاجنا اشاره شده که  

 اهللا یو مفسران آن را به لزوم ترک مهه تعلقات ماس گردد بسياری از  می اينکه در تعبري خواب نعلني به مهسر تعبري
است که تعلقات  نيمذکور ا تيخالف حد یمعن ريتفس نيبه ا تيبا عنا اند هکرد  ريتفس برای موسی عليه السالم

  است  یبارگاه اهل فيتشر  هيما  شانيا خيو مشا تياهل ب یعنيو آله وسلم  هياهللا عل یاسالم صل امربيپ
  
٣   

ص به کسر قاف به معنی زيباترين قصه صَ قِ لْ ا نُ سَ حْ يب اَ به کسر قاف مجع مکسر قصه است بنابراين ترک صَ صَ کلمه قِ 
هاست ولی اين ترکيب به فتح قاف به معنی زيباترين شيوه قصه گويی است و اين قول ابونصر فراهی در حدائق 

در نيز در تفسري شريف کشف االسراروعده االبرار خواجه رشيدالدين ميبدی نيز مهني قول باين شده  .احلقايق است 
ص به فتح قاف اخيتار گرديده ولی جوه صَ قَ الْ  نُ سَ حْ ري بيان السعاده اثر حضرت آقای سلطانعليشاه شهيد نيز اَ تفس

نيز ذکر گرديده منجمله حديثی از حضرت علی عليه اسالم که منتهی به اين ها  مربوط به زيباترين و عجيبرتين قصه
  سف از مهه زيبا تراستقرآن زيبا هستند ولی سورف يو  های قول است که مهه سوره

  
ا کلمه ای به  ر گرفتهحروف مقطعه حروفی هستند که در اول بعضی از سوره قرآن قرا ٤ ظاهر معنی اند ولی ترکيب آ

مفسران نظرات خمتلفی را در مورد حروف  اند هداری نيست. مهانگونه که حضرت شيخ امحد غزالی اشاره فرمود
قمری حروف مقطعه را از متاشبهات  ۱۰۴بوعامربن شرحبيل شعبی متوفی بسال بعضی مهانند ا اند همقطعه ابراز کرد

 هُ سُّ مُ يَ ال: که فهم بشری مطلقا قادر به درک و تفسري آن نيست گروهی ديگر مبصداق آيه شريفه  اند هقرآنی دانست
ديثی از حضرت امام جعفر چنانچه سيد رضی ح اند هفهم آن را برای اولياء و خملصني ممنکن دانست ونرُ هَ طَّ مُ الْ الَّ اِ 

صادق روايت کرده است که حروف مقطعه رمزی است بني خدايتعالی و روسولش  ونيز حضرت سلطانعليشاه  
حروف فی شرح مقامات العباده جلد اول ذيل آيات خنستني سوره بقره گنابادی در تفسري شريف بيان السعاده 

  اند هدانند که توسط لباس حرف وصوت پوشيد می ق بسيطیبيان دنيايی حقاي راها  اول بعضی از سورهدر مقطعه 
عبارت انا اهللا جميد باشد در جمموع  تواند حمفف می مل در اول سوره بقرهگرچه ساير تعبربات نيز رد نشده برای مثل ا
ا چناجنه حضرت شيخ امحد غرالی اشاره کرده  می ايشان دوارده وجه برای حروف مقطه بيان کنند که يکی از آ

  تواند ای حممد باشد. می است
البته در مورد حروف مقطعه نظرات ديگری نيز ابراز گريده است مانند زخمشری که بر اساس صفات تلفظی اين  

ی رايانه ای به اين ها  حروف حتقيقاتی اجنام داده است  ويا نظريات دکرترشاد خليفه قرآن شناس مصری که با بررسی
   اند هر ابتداء هر سوره بيش از حروف ديگر در آن سوره تکرار گرديدنتيجه رسيده که حروف مقطعه د
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حضرت آقای سلطانعليشاه  در تفسري بيان السعاده ذيل آيات ابتدايی سوره بقره حتقيقات و حماسبات رياضی  

در  قرآن در بدو نزول فاقد اعراب بود. نظر به اينکه اند همفصلی در خصوص حمل اعراب حروف مقطعه اجنام داد
برای اين حروف وجوه متعدده و خمتلفه فراوانی در ارتباط گزاره ای اين حروف متفاوت صورت قائل بودن حمل اعراب 
 وجوه حمتمله از امل تا للمتقني تعداد  مرحوم حضرت آقای سلطانعليشاه ، گردد می با آيات بعد بلحاظ حنوی اجياد

که البته   اند هحماسبه کردمورد  ۱۱۴۸۴۲۰۵۷۷۰۲۴۰بر  حسب حاالت ممکنه بالغرا  در آيات اول سوره بقره
  .اند همطابق تصريح خودشان اين فقط شامل وجوه شايع و معروف بوده و جوه حمتمله نادر و ضعيف ترک گرديد

  
٥   

ها  به فتح قاف  به معنی زيباترين قصه ص صَ قَ الْ  نُ سَ حْ مهانگونه که در پانوشت فصل پيش اشاره رفت عبارت اَ 
ص بودن سوره يوسف به فتح قاف ذکر  صَ قَ الْ  نُ سَ حْ د  ابويصر فراهی در کتاب حدائق احلقايق وجوهی برای اَ باش می

کرده منجمله اينکه سوره يوسف تنها سوره قرآن است که در آن سراسر رموز طريقتی بيان شده و بطور کلی فاقد 
و تنها سوره ای است که در آن رموز حمبت  احکام تشريعی است و تنها سوره ای است که داستانی واحد بيان شده

  ی واضح و آشکار بيان شده..........لبشک
  
6  

و مورخ صدر اسالم و از  هياسالم، حمدث، مفسر، فق امربيپ یعبداهللا بن عباس بن عبداملطلب، پسر عمو  ،ابوالعباس
و بقولی سه سال پيش از  رتبعد از هج کساليالسالم بود.  تولدش  هيعل یعل زياسالم (ص) و ن امربياصحاب پ
ه. ق هردو به  ۳۰ه.ق. و مادرش ام فضل متوفی بسال  ۳۲. پدرش عباس عموی پيامرب متوفی بسال بود  هجرت

حضرت پيامرب اميان آوردند عبداهللا شش برادر ديگر نيز داشت ولی سلسله خلفاء بنی عباس از اعقاب اوست چرا  
حممد سّفاح عباسی موسس سلسله خلفاء عباسی بود.که حدود پانصد  که فرزند وی ابواحلسن علی جد عبداهللا بن

  اسالمی حکومت کردند .  های سال بر سراسر سرزمني
 بنا بر بعضی اقوال عبداهللا بن عباس خنستني کسی بود که قرآن را تفسري کرد از اين رو وی اولني مفسر قرآن حمسوب

ن، حبر القرآن، رئيس املفسرين، شيخ املفسرين، االب االول لتفسري به القاىب چون، حرب القرآگردد و از اين بابت  می
حاکم بصره  شانيالسالم از طرف ا هيعل یعل یدر دوران خالفت ظاهر  وی  .گرديد  برمرد تفسري، ملّقبالقرآن و ا

ب کوفه و بصره مورد تصوي  های وپيشنهاد وی در مورد ايستادگی در برابر خواست طلحه وزبري برای امارتشد 
السالم بود که البته  هيعل یمورد اعتماد عل ندهيت منايحکم هيقض انيدر جر  نيزو حضرت علی عليه السالم قرار گرفت 

در  شانيمشاور ا زيالسالم ن هيمهم شد در زمان امام حسن عل نيعهده دار ا یاشعر  یبا فشار خوارج ابو موس
 بود. هيصلح با معاو  جريان امضاء پيمان 

در سن هفتادودو يا  شد و در مهاجنا نايآخر عمر ناب یشد و ساهلا ديه کربال به طائف تبعبعد از فاجع یو 
  .و نيز در مهاجنا خباک سپرده شد در گذشتهفتادوچهار سالگی 

  
٧   
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َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن َأْمرِنَا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ : ۵۲ه شوری آيه سور  يَماُن َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

  ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ  نـَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَلىٰ 
دانستی که کتاب چيست و اميان  منی ونه روحی را از امر خود بر تو فرو فرستادمي  وتو پيش از اينگو بدين: ترمجه 

ارد ادمي تا هريک از بندگامنان را که خواستيم به آن هدايت کنيم و بدرستی که تو چيست و لی آن را نوری قر 
  برهدايت بسوی راه راست هستی

  
8  

ه.ق. ۲۴۵از بزرگان عرفان و تصوف در قرون دوم و سوم و متوفی به سال  املصری ابوالفيض ابراهيم بن ذالنون   
" َقَطَعهُ ٰالّ اِ  ءٍ یشَ  یاُوِضَع َعلأرِضه مٰ  یاهللاِّ ف فُ يْ الصّدُق سَ " از سخنان اوست :  

آيد مگر اينکه آنرا بربد منی ترمجه : راستی مششري خدايتعالی است که بر چيزی فرود  
و در احوال او آمده که روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند و در رود نيل به تفرج چنانکه عادت اهل مصر 

  بود.
آجنا فساد مهی کردند. شاگردان را آن بزرگ منود. گفتند: " آمد و گروهی از اهل طرب در  می کشتی ديگری

ايهاالشيخ، دعا کن تا آن مجله را خدای عَز و جَل غرق کند تا شومی ايشان از خلق منقطع شود" ذالنون رمحه اهللا 
عليه بر پای خاست و دستها به دعا برداشت و گفت :" بار خدايا چنانکه اين گروه را اندر اين جهان عيش و 
خوش داده ای اندر آن جهان نيز عيش خوششان ده" مريدان متعجب شدند از گفتار وی . چون کشتی پيشرت آمد 
و چشمشان بر ذالنون افتاد فرا گريسنت آمدند و رودها بشکستند و توبه کردند و به خدای بازگشتند  وی رمحه اهللا 

د. نديديد که مراد مجله حاصل شد بی از آن که عليه شاگردان راگفت :" عيش خوش آنه جهانی توبه اين جهانی بو 
  رجنی به کسی در رسيدی؟"

  ) ٦٤(نقل از کشف احملجوب ص 
 

٩   
سوم و چهارم هجری است اصل او از بيضاء فارس بوده در عراق  های حسني بن منصور حالج از عارفان بزرگ قرن

  ه ق به طناب دار مقتول گرديد. ۳۰۹رشد کرد و مهاجنا در سال 
  ا ُمْسَتْهِلکاٌت"اٌت َحتَْت ُنْطِقهٰ نان اوست :" اَْلِسَنٌه ُمْسَتْنِطقٰ از سخ

ای گويا هالک دهلای خاموش است.   ترمجه : زبا
   

١٠  
باشد که احتماال در زبان عربی معادل  می کند"  می يوسف به زبان عربی يه معنی "او اضافه کند" يا "او اضافه

ساهلا ناباروری فرزندی برای يعقوب عليه السالم آورد آنقدر خوشحال  گردد. هنگامی که راحيل بعد می "يضاف"
شد که او را يوسف ناميد به اين نيت که يکبار ديگر نيز بتواند باردار شود يوسف عليه السالم برای مادرش راحيل 
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زند نبود با اينحال فرزند اول وبرای يعقوب عليه السالم فرزنددوازدهم (پسر يازدهم) بود. با اينکه او کوچکرتين فر 

  بسيار مورد عالقه و حمبت مثال زدنی پدرش بود.
  

١١   
جناب شيخ ابوالقاسم جنيد بغدادی از عرفای بزرگ صاحب خرقه و خنستني قطب سلسله نعمت اللهی در دوران 

  ه.ق. ۲۹۷غيبت متوفی بسال 
درجه پري بلندتر باشد گفت آری  در بزرگی مقام او مهني بس که سری سقطی را پرسيدند هيچ مريد را درجه ای از

  باشد و برهان آن ظاهر است جنيد را درجه باالی درجه من است (نقل از تذکره االلياء)
و امام  یمقبول اهل ظاهر و ارباب القلوب بود. و اندر فنون علم کامل، و در اصول و فروع و معامالت مفت

 چيمتفقاند و ه یبر امامت و  قتياهل طر  مجلهتا  و احوال کامل است؛ یرا کالم عال یاصحاب ابوثور بود. و 
  (کشف احملجوب) ستيجمال اعرتاض و اعراض ن یرا در و  یو متصرف یمدع

مکتب او "صحو" بود و از سخنان اوست که گفت :" اين راه را کسی بايد که کتاب خدای بردست راست گرفته 
رود تا نه در مغاک  می ايی اين دو مشعباشد و سنت مصطفی صلی اهللا عليه و سلم بردست چپ و در روشن

  شبهت افتد و نه در ظلمت بدعت(تذکره االولياء)
و نيز از سخنان اوست :" شيخ ما در اصول وفروع بال کشيدن علی مرتضی است رضی اهللا عنه که مرتضی 

ا از او چيزها حکايت کردندی که هيچ کس طاقت شنيدن آن ندارد که خداوند تعالی  او را چندان بپرداخنت حر
  علم و حکمت کرامت کرده بود" (مهان)

ونيز گفت :"اگر مرتضی اين سخن بکرامت نگفتی اصحاب طريقت چه کردندی و آن سخن آن است که از 
مرتضی سؤال کردند که خدای را به چه شناختی گفت بدانکه شناسا گردانيد مرا خبود که او خداوندی است که شبه 

يچ خلقی که او نزديکی است او نتواند بود و هيچ صورت ی او را در نتوان يافت و هيچ وجهی او را قياس نتوان کرد 
در دوری خويش ودوری است در نزديکی خويش باالی مهه چيزهاست و نتوان گفت که حتت او چيزی است و او 

ست هيچ نيست چون چيزی و نيست از چيزی و نيست به چيزی سبحان آن خدايی که او چنني است و چنني ني
  چيز غري او و اگر کسی شرح اين سخن دهد جملدی برآيد(مهان)

  ونيز گفت جايی که مريد را پيشانی بر ديوار آيد آجنا پري در کار آيد
از حاالت اوست که روزی مردی در جملس جنيد برخاست و (کمکی) سؤال کرد جنيد را در خاطر آمد که مرد تن 

د آن شب در خواب ديد که طبقی  می کند و اين مذلت برخود چرا می درست است کسب تواند کرد سؤال چرا
اده گفت من گوشت  ادند و او گفتند خبور چون سرپوش برداشت سائل را ديد مرده برآن طبق  سرپوشيده پيش او 

خوردی در مسجد؟ جنيد دانست که غيبت کرده است بدل او را خباطری بگريند   می مرده خنورم گفتند پس چرا دی
گفت از هيبت آن بيدار شدم و طهارت کردم و دو رکعت مناز کردم و بطلب آن درويش بريون رفتم او را ديدم 

رفتم   می خورد سر بر کرد مرا ديد که پيش وی می گرفت و می که شسته بودندی از آبها   برلب دجله واز آن تره ريزه
کردم گفت برو اکنون و هو الذی يقبل التوبه من گفت ای جنيد توبه کردی از آنچه که در حق ما انديشيدی گفتم  

  عباده و اين نوبت خاطر نگه دار.(مهان) 
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گرخيت چون در پيش جنيد آمد   می آمد ابليس را ديد که از پيش او می ونيز از حاالت او است که بزرگی پيش او

خشم شود تو اين ساعت در گفت يا شيخ من شنيده ام که ابليس را بيشرت آن وقت دست بود بر فرزند آدم که در 
گرخيت جنيد گفت نشنيده و ندانی که ما خبود در خشم نشومي بلکه حبق در خشم شومي  می خشمی و ابليس از تو

الجرم هيچوقت ابليس از ما چنان نگريزد که آن وقت خشم ديگران به حظ نفس خود بود و اگر نه آن بودی که 
  گويند من هرگز استعاذت خنواستمی (مهان)  رجيمالَّ  طانِّ يْ الشَّ  نَ مِ  اهللاِ بِ وذُ عُ اَ حق تعالی فرموده است که 

ونيز نقل است که سيدی قصد حج کرد چون به بغداد رسيد به زيارت جنيد رفت و سالم کرد گفت از فرزندان  
نفس زد يکی با کافران ويکی با  می کيستی گفت از فرزندان امرياملؤمنني علی رضی اهللا عنه گفت پدر تو دو مششري

ای سيد که فرزند اويی از اين دو کدام کار فرمايی  سيد چون اين بشنيد بسيار بگريست و پيش جنيد غلطيد گفت 
ای شيخ حج من اينجا بود مرا خبدای راهنمای گفت اين سينه تو حرم خاص خدای است تا توانی هيچ ناحمرمی در 

  حرم خاص راه مده .  
   

١٢   
فی مقامات العباده بيان شده که تقدم ذکر سجده يازده ستاره برسجده خورشيد در تفسري شريف بيان السعاده   

ايت کار يوسف عليه  وماه اشاره به تقدم زمانی سجده برادران بر سجده يعقوب عليه السالم و خاله اش در 
  شوند   می چرا که در سرزمني مصر ابتدا برادران به خدمت يوسف عليه السالم وارد السالم است

  
١٣  

  در خرب است که چون خدايتعالی نفس را آفريد او را پرسيد که "من که هستم"؟
  پس نفس عرض کرد " پس من که هستم؟"

پس خدايتعالی نفس را به ژرفای دريای بازگشت به باطن فرو انداخت تا به وصال الف مبسوط رسيد و از پليديهای 
گاه ديگرباره خدايتعالی او را پرسيد: ادعاهای منيت خود رها گرديد و به آفرينش خنستني خود ب   ازگشت کرد پس آ

  "من که هستم"؟
  عرض کرد: " تو آن خدای يکتای قهار هستی" 

  يابد مگر به قهر. منی از اين رو گفته شده با نفسهايتان کارزار کنيد چرا که او مقامات خود را در
  ۱۶ه رجب الربسی ؛ حافظ؛ مشارق اليقني فی انوار امرياملؤمنني صفح

   
١٤   

َوِإْذ َقاَل رَبَُّك ِلْلَمالَِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها  : "۳۰سوره بقره آيه 
َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال تـَْعلَ    " ُمونَ َوَيْسِفُك الدِّ

گام که پروردگارت فرشتگان را فرمود که براستی که من گذارنده جانشني در روی زمني هستم فرشتگان  ترمجه: و آ
 ريزد حال آنکه ترا به پاکی ستايش می کند و خون می گذاری که در آن تباهی می عرض کردند آيا در آجنا کسی را

  دانيد. منی دامن آنچه را که مشا می ندارمي فرمود براستی که م می کنيم و گرامی ات می
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١٥  
ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطينٍ  : "۱۲سوره اعراف آيه    " َقاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأنَْا َخيـْ

نگام که تو را فرمو  دم عرض کرد من از او برترم مرا از آتش ترمجه: فرمود چه چيز تو را بازداشت که سجده کنی آ
  آفريدی و او را از گل.

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطينٍ : ٧٦ونيز سوره ص آيه    " َقاَل أَنَْا َخيـْ
  ترمجه: عرض کرد من از او برترم مرا از آتش آفريدی و او را از گل.

   
١٦   

وتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي َأَوَلْم يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمن قَـْبِلِه ِمَن الُقُروِن َمْن ُهَو َقاَل ِإنََّما أُ :"۷۸سوره قصص آيه 
ًة َوَأْكثـَُر َجْمًعا َوَال ُيْسَأُل َعن ُذنُوِبِهُم اْلُمْجرُِمونَ    " َأَشدُّ ِمْنُه قـُوَّ
پيش  های داند براستی خدايتعالی در سده منی رديده ام آياترمجه: گفت نيست مگر اينکه مهه را به دانش خويش دارا گ

  از او از او توانا تر و از او داناتر را نابود کرده است و براستی که تبهکاران از گناهانشان پرسيده نشوند.
  

١٧   
َهاُر َتْجِري ِمن َتْحِتي  َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِفي قَـْوِمِه َقاَل يَا قَـْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصرَ  : "۵۱سوره زخرف آيه  َوَهِذِه اْألَنـْ

  " َأَفَال تـُْبِصُرونَ 
ترمجه: و فرعون درميان مردمان خود آوا درداد ای مردم من آيا نه اين است که پادشاهی مصر مراست و اين رودها  

  بينند. منی که از زير ختت من روانند پس آيا
  

١٨   
باشد. مطابق روايت کتاب پيدايش يعقوب عليه  می عليه السالم منظور ليه خواهر بزرگرت راحيل مادر حضرت يوسف

خواستار راحيل دخرت کوچکرت البان بود و بدين منظور او را هفت سال خدمت کرد ولی البان به عهد وفا نکرده 
ت دخرت بزرگرت خود ليه را به يعقوب عليه السالم داد يعقوب عليه السالم  خشمناک گرديد ولی البان گفت اگر هف

را نيز بدو بزنی  خواهد داد چرا که نزد آنان مرسوم نبود دخرت   -راحيل -سال ديگر خدمت او کند دخرت کوچکرت 
کوچک خنست به شوهر رود. از اين رو يعقوب عليه السالم ناچار شدبرسم آن روز هفت سال ديگر خدمت البان  

ا   -دوازده پسر و يک دخرت  – کند تا به وصال راحيل برسد از سيزده فرزند يعقوب عليه السالم دو تای آخرين آ
نگام زادن بن يامني از دنيا برفت.    يوسف عليه السالم و بن يامني از راحيل بودند. راحيل 

  
١٩   

يکی از بزرگرتين عرفا و از زنان زاهده و عامله تاريخ اسالم است از شاگردان حسن بصری بوده و هم عصر ابراهيم 
  ادهم
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آمد  نينقل است که آن شب که رابعه به زم تذکره االوليا جريان والدت رابعه اينگونه آمده :" کتاب مستطاب در
قطره روغن نداشت که نافش چرب کند؛ و  کينبود که پدرش سخت مقل حال بود و  چيمهه خانه پدرش ه در

رابعه از آن گفتندش. پس آمد.  شانيو او را سه دخرت بود. رابعه چهارم ا چد،ينبود که دورپ يینبود، ورگو  یچراغ
   .مري روغن خواه تا چراغ درگ یشو، قطره ا هيساآواز داد: به فالن مه الشيع
اد و باز آمد و گفت:  هيخنواهد. برون آمد و دست به در مهسا چيخملوق ه چياو عهد داشت که هرگز از ه و باز

   .کند یدر باز من
اد، خبواب شد. پ. مرد در آن اندوه سر به ستيبگر  یبس دهيسرپوش آن .  ديالسالم به خواب د هيرا عل غمربيزانو 

است که هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند  دهيآمد س نيدخرت که به زم نيمباش که ا نيگفت: غمگ
   .بود
که بدان نشان که هر شب بر من صدبار   سينو  یبر کاغذ - بصره  ريام - زادان شو  یسيگفت: فردا به بر ع  پس
. کفارت آن یکه گذشت مرا فراموش کرد  نهيشب آد نيا ،یچهار صد بار صلوات فرست نهيو شب آد یت فرستصلوا

   .مرد ده نيحالل بد ناريرا چهار صد د
که آن   ريفرستاد. ام ريبه ام یشد. برخاست و آن خط بنوشت و به دست حاجب انيشد گر  داريرابعه چون ب پدر

آمد و چهار صد  اديالسالم ا زما  هيشکرانة آن را که مهرت را عل ديده شانيبه درو  ناريگفت: دو هزار د  ديخط بد
 شيپ یکه چون تو کس  دارم ی. اما روا مننميتا تو را بب يیكه در بر من آ   خواهم یم دييو بگو  ديده خيبدان ش ناريد

  ی"برتو که هر حاجت که بود عرضه دار  یدر آستانت مبامل. اماخدا شيو ر  مي. من آديمن آ
اهللا عنه چهار  یادهم رض ميابراهنقل شده که :" نگونهيادهم بد ميمالقات رابعه و ابراه انيجر نيز در تذکره االولياء  

خانه  د،يتا آخر بداجنا رس گزارد یدو رکعت م يیده سال متام سلوک کرد تا به کعبه شد. از آنکه در هر مصال جا
  است؟ دهيرس ی. گفت: آه! چه حادثه است، مگر چشم مرا خللديند

   .دارد نجايبد یشده است که رو  یا فهياما کعبه به استقبال ضع ست،يخلل ن چيآواز داد: چشم تو را ه یهاتف
  ست؟يک  نيا اي. گفت: آديبشور  تري را غ ميابراه
چه شور و   نيرابعه! ا یگفت: ا  ديآن بد ميشد. چون ابراه شيخو  یو کعبه با جا آمد یکه م  دي. رابعه را دديبدو 
   ؟یار و بار است که در جهان افگنده اك

تا به خانه  یکه چهار ده سال درنگ کرده ا  یام. تو شور در جهان افکنده ا فگندهي: شور من در جهان نگفت
   .یا دهيرس

   .قطع کرده ام هي! چهارده سال در مناز بادی: آر گفت
  ".ازيو من در ن ی: تو در مناز قطع کرده اگفت

يا رابعه را گفت اگر حاجتی داری بفرما تا روا کنم فرمود من شرم دارم از خالق دنيا دنيا نقل است يکی از اهل دن
  خواهم شرم ندارم از چون خويشنت خواهم؟

. آب چشم ستيگر  یبرون کرده بود و م چهيرابعه را بر خانه حسن گذرافتاد، حسن سر به در  ینقل است که وقت
به  یرو  یران است چون معلوم او شد كه آب چشم حسن بور حالپنداشت كه با ستيحسن بر جامه رابعه برنگر 
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نگه دار تا  شياز رعونات نفس است. آب چشم خو  سنتيگر   نياستاد! ا ی. گفت: اديحسن كرد و گفت رس یسو 

   .اال عند ملک مقتدر یابيبازن يیدل را جبو  ايشود. چنانکه در آن در  يیايدر اندرون تو در 
 ايرابعه! ب یسجاده بر آب افگند و گفت ا ديروز که به رابعه رس کيتن نزد تا  سخن سخت آمد اما نيرا ا حسن
   .ميدو رکعت مناز کن نجايتا ا
که ابناءجنس تو از آن عاجز   ديرا عرضه بدار. چنان با انيآخرت ايحسن! تو خود را در بازار دن یگفت: ا  رابعه
   .باشند
   .ننديتا مردمان ما را نب یحسن! بداجنا آ یگفت: ا  و ديرابعه سجاده در هوا انداخت و بر آجنا پر  پس

مجله  یحسن! آنچه تو کرد ینگفت. رابعه خواست كه تا دل او بدست آورد گفت: ا چيرا آن مقام نبود ه حسن
  دوحالت به کار مشغول شد. نيکه از ا  ديبکند. با یبکنند و آنچه من کردم مگس انيماه

  ؟یچون رست ريتا از منکر و نک یند: حال گو . گفتدنديبعد از مرگ اورا به خواب د
  : آن جوامنردان در آمدند، گفتند که من ربک؟گفت
که در مهه جهان   ؟منیرا فراموش نکرد فهيضع یزنري هزار هزار خلق پ نيکه با چند  دييگو   رايو خدا دي: باز گردگفتم

  ست؟يتو ک یکه خدا  یرا فرست یتو را دارم، هرگزت فراموش نکنم. تا کس
  

٢٠   
 شيپ یکينقلست که  بدين مضمون در کتاب تذکره االولياء در احوال جناب شيخ جنيد بغدادی نيز آمده است :"

 عيبکس ندهد که تشن یو برهنگ یباش که او گرسنگ نميگفت: برو ا  ديجن یو برهنگ یکرد از گرسنگ  تيشکا ديجن
  "مکن تيو دوستان خود دهد تو شکا قانيکند بصد  تيزندو جهانرا پر از شکا

٢١   
  اند همجله پيامربان مشرده شدی برادان يوسف عليه السالم از يهودی مجلگ هم در منابع اسالمی  و هم درمنابع

ولی در تفسري شريف بيان السعاده فی شرح مقامات العباده ذيل اين آيه  آمده که درزمانی که يوسف عليه السالم 
مقام پيامربی نرسيده بودند ولی يوسف عليه السالم از فرمايشات  خواب خود را برای پدر تعريف کرد هنوز برادران به

لذا يعقوب عليه السالم  مؤکدانه از فرزند  رسند  می يعقوب عليه السالم دريافته بود که برادران بزودی به مقام پيامربی
لی مهانند پيامربان از علم خواست مبادا خواب خود را برای برادران بازگو کند چرا که آنان گرچه هنوز پيامرب نبودند و 

السالم با از اين روی يوسف عليه توانستند خواب برادر را تعبيري کنند. می تعبيري خواب برخوردار بودند و خبوبی
قوب عليه السالم مکر برادان را به شيطان نسبت داد و کنند يع می مگر آيا پيامربان هم مکر ی از پدر پرسيدشگفت

  سالم نيز تصرف کردلکند چنانکه در فعل آدم عليه ا می پيامربان تصرف فرمود گاهی شيطان در عمل
  

٢٢   
َهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْيَطآَن  ...: ۲۲قرآن کرمي سوره اعراف آيه    َونَاَداُهَما رَبـُُّهَما أََلْم أَنـْ

   َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبينٌ 
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ا را ندا کرد که آيا مشا را از اين درخت باز نداشته بودم و مشا را نگفته بودم که شيطان برای  وپروردگارشان : ترمجه آ

  .مشا دمشنی آشکار است
   

٢٣   
   َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فَـَلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ  ...۲۷قران کرمي سوره صافات آيه   

رتين اجا: ترمجه    انيمگبت کنند پس نوح ما را ندا کرد پس ما هر آينه 
  
٢٤  

نَت َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نـَّْقِدَر َعَلْيِه فَـَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَ  : "٨٧سوره انبياء آيه 
  " ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 

نگام خشمناک رفت و گمان ب آوا در داد نيست ها  رد مارا بر او راهی نيست پس در تاريکیترمجه: و ذالنون آ
  خدايی جز تو پاکی تو راست براستی که من از ستمکاران بودم.

  
٢٥   
  "َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ : "۸۳سوره انبيا آيه   
ا هستیکه پر   ترمجه: و ايوب آن هنگام     ودگار خود را ندا کرد که مرا سختی در برگرفته تو مهربان ترين مهربا
  
٢٦  

 ﴾۳﴿ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَداء َخِفيًّا  ﴾۲﴿ِذْكُر رَْحَمِة رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّا  : "۳و ۲سوره مرمي آيات 
نگام که پروردگارخود ان ترمجه: يادی از لطف پرودگارت بر بنده اش زکريا  آ   خواند می را به 

   
  

  "فَـَناَداَها ِمن َتْحِتَها َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبُِّك َتْحَتِك َسرِيًّا ": ٢٤سوره مرمي آيه  ٢٧
  ترمجه: پس از زير پايش او را خواند که غمني مباش بدرستی که پرودگارت در زير پايت چشمه ای پديد آورده است.

  
٢٨   

َنا َوَلِكن رَّْحَمًة مِّن رَّبَِّك لُِتنِذَر قَـْوًما مَّا أَتَاُهم مِّن ": ۴۸ قرآن کرمي سوره قصص آيه َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَديـْ
  "نَِّذيٍر مِّن قَـْبِلَك َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ 

دادن گروهی که بيم ترمجه: و نبودی در نزديک طور آهنگام که خواندمي ولی رمحتی از پروردگارت بود  برای بيم 
  دهنده ای از پيش بر ايشان نيامده بود باشد که ياد دارند. 

    
٢٩   
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َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبـَُّنا َحقًّا فَـَهْل  : "۴۴قرآن کرمي سوره اعراف آيه 
نَـُهْم َأن لَّْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمينَ َوَجدتُّم مَّا َوَعَد رَبُُّكْم َحقًّا قَ    " اُلوْا نـََعْم فََأذََّن ُمَؤذٌِّن بـَيـْ

شتيان دوزخيان را آوا دهند که براستی ما وعده پروردگار خود را راست يافتيم پس آيا مشا وعده پروردگار ترمجه  : و 
  فرياد زند لعنت خدا برستمکاران باد. خود را به حق دريافتيد گويند آری پس فرياد زننده ای بني آنان

  
٣٠   

وياد کن آن هنکام ره که يوسف عليه السالم عرض کرد ای پدر من يازده ستاره : ترمجه ۴قرآن کرمي سوره يوسف آيه 
  کردند     می و خورشيد و ماه را ديدم که بر من سجده

  
٣١   

  ". اَب َعَلْيِه َوَهَدىثُمَّ اْجَتَباُه رَبُُّه فَـتَ  : "١۲۲قران کرمي  سوره طه آيه  
  سپس پروردگارش او  را برگزيد و هدايتش کرد: ترمجه 
  

٣٢   
َناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ " : ٧٦ و٧٥اتقرآن کرمي سوره صافات آي    يـْ   " َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فَـَلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن َوَنجَّ

رتين اجابت کنن: ترمجه   . دگانيم و او و اهل او را از باليی سخت رهانيدميپس هرآينه ما 
  

٣٣   
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ  "   ۱۰۷قرآن کرمي سوره صافات آيه        ". َوَفَديـْ

  و او را با قربانی بزرگی رهانيدمي: ترمجه 
  

٣٤   
َناُه ِمَن اْلَغمِّ وَكَ " :   ۸۸قران کرمي سوره انبياء آيه    يـْ َنا َلُه َوَنجَّ   "  َذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِنينَ َفاْسَتَجبـْ

  رهانيم می پس او را اجابت کرده و ازغم رهانيدمي و اينگونه ما مومنان را: ترمجه
  

٣٥   
َناُه َأْهَلُه َوِمثْـَلُهم مََّعُهْم رَْحَمًة مِّْن ِعنف:"۸۴َقرآن  کرمي سوره انبياء آيه  َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ َوآتـَيـْ ِدنَا ْسَتَجبـْ

  " َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِدينَ 
ترمجه پس او را اجابت کردمي و او را از سختی رهانيدمي واهلش  را و مانند اهلش را به او باز گرداندمي تا يادی برای 

  پرستش کنندگان باشد
  

٣٦   
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ًقا فَـَناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الْ :" ۳۹قرآن کرمي سوره آل عمران آيه  ِمْحَراِب َأنَّ الّلَه يـَُبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ

   "ِبَكِلَمٍة مَِّن الّلِه َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا مَِّن الصَّاِلِحينَ 
 پس  فرشتگان او را ندا کردند در حالی که در حمراب ايستاده به مناز بود که خدايتعالی تو را به حييی بشارت: ترمجه 

اهی دهنده به کلمه ای ازخدايتعالی (عيسی مسيح) و بزرگمنش و خويشندار و پيامربی از نيکان دهد که گو  می
  خواهد بود

  
٣٧   
َوٍة َذاِت قَـَراٍر َوَمِعينٍ  :"۵۰ن کرمي سوره مومنون آيهآقر  َناُهَما ِإَلى رَبـْ   "َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آيًَة َوآَويـْ

ا را به جايگاهی بلند و استوار و سرياب کنندهترمجه: و گردانيدمي پسر مرمي    و مادرش را نشانه و آوريدمي آ
  
٣٨  

َنا َوَلِكن رَّْحَمًة مِّن رَّبَِّك لُِتنِذَر قَـْوًما مَّا أَتَاُهم مِّن  :"۴۶قران کرمي سوره قصص آيه  َوَما ُكنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَديـْ
  " يـََتذَكَُّرونَ نَِّذيٍر مِّن قَـْبِلَك َلَعلَُّهْم 

و تو نبودی در جانب طور ولی اين رمحتی از سوی پروردگارت برای قومی است که پيش از تو آننت را بيم : ترمجه
 دهنده ای نبوده است باشد پند گريند 

   
٣٩   

رِِمي َمثْـَواُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو َوَقاَل الَِّذي اْشتَـَراُه ِمن مِّْصَر ِالْمَرأَتِِه َأكْ :"  ۲۱يوسف عليه السالم آيه  قران کرمي سوره
َلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر نـَتَِّخَذُه َوَلًدا وََكَذِلَك َمكَّنِّا لُِيوُسَف ِفي اَألْرِض َولِنُـَعلَِّمُه ِمن تَْأِويِل اَألَحاِديِث َوالّلُه َغاِلٌب عَ 

 " النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ 
ره ای رسد يا او را ترمجه: و آنکه در مصر او را خر  يد مهسر خود را گفت که جايگاه او گرامی دار باشد که ما را 

بفرزندی گريمي و بدينگونه يوسف را در زمني توانايی دادمي هر آينه او را از خوابگزاری آموختيم  و خدايتعالی بر کار 
  خود تواناست ولی بييشرت مردمان اين ندانند. 

  
40  

 عقـوبيمهسـر اول  هيـبـود لـذا ام مشعـون مهـان ل هيالسالم و ل هيعل عقوبيمشعون فرزند سوم کتاب مقدس   تيمطابق روا
هـم خالـه و  ليـرود کـه بعـد از مـرگ راح مـی السـالم) بشـمار هيـعل وسـفي(مـادر  ليـخـواهر بـزرگرت راح زيـالسالم ون هيعل

  .آمد می السالم بشمار هيعل وسفي یهم نامادر 
٤١   

ی از متون با لقب امام از او ياد شده از بزرگان و پيشکسوتان اهل  تصوف جناب شيخ حسن بصری که در بعض
در خانه ام  ۲۱در اسالم است و خنستني کسی است که تعاليم تصوف را در اسالم تئوريزه کرد . والدتش در سال 
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ابيطالب عليه سلمه مهسر پيامرب بوده از اين رو در مکتب نبوت و پيامربی رشد کرده است از ارادمتندان علی بن 

اده شد   السالم بوده و نام حسن توسط ايشان بر وی 
حسن در   یمشغول شد یام سلمه بود. چون مادرش به کار  یمادر او از موال "در تذکره االولياء مذکور است که :

اد ی. ام سلمه رضیآمد هيگر  ندان . چیآمد ديپد ريچند ش ی. قطره ایديتا او مبک یاهللا عنها پستان در دهانش 
  "ام سلمه بود ريآورد، مهه از اثر ش ديهزار برکات که حق ازو پد
 شري برد ش یکه بر و   یاهللا عنها پرورش و تعهد او قبول کرد، به حکم شفقت یام سلمه رض ونيز مهان کتاب آمده :"

تا چنان شد که صد خلق گردان.  یبه. خداوندا! او را مقتدا یقتدي: اللهم اجعله اماما یگفت یم وستهيآمد تا پ ديپد
اهللا عنهما، و در  یبوده است رض یلو ارادات او به ع افته،يرا  یبود و هفتاد بدر  افتهيتن را از صحابه در  یو س

  "ازو گرفت قتيعلوم رجوع باز او کرده است و طر 
بيان  مهانگونه که اشاره رفت جناب شيخ حسن بصری خنستني کسی در اسالم بود که اصول طريقت را بشکل منظم 

  کرد و شاگردان بسياری نيز تربيت کرد تعاليم او مبناء آموزشهای تئوريک عرفانی در علوم اسالمی است 
إّن صحبَة «که گفت:   هيرمحة الّله عل در کشف احملجوب از وی روايت کند که جناب علي بن عثمان هجويري
 یقول نيبدگمان شود. و ا فهيآن طا کانيت کند به نبدان صحب فهيبا طا هرکه«.ارياالشراِر ُتوِرُث سوَء الظَّنِّ باالخ

حضرت حق جل جالله را، و آن از  زانيزمانه را که مجله منکرانند مر عز  نيسخت متقن است و اندر خور مر اهل ا
و زبانشان بر دروغ و  ننديب انتيمستصّوفان و اهل رسم صحبت کنند و فعلشان بر خ نيآن افتاده است که با ا

و بطالت و چشمشان بر هلو و شهوت و مهتشان مجله مجع کردن حرام و  یتيان بر استماع دو بو گوشش بتيغ
. ال، بل که فعلشان مهه طاعت نيرا مذهب چن انيصوف اياست و  نيُشبهت. پندارند که متصّوفه را معاملت مه

اهدت و و چشمشان موضع مجال مش عتيو گوششان حمل استماع شر  قتياست و زبانشان ذاکر حق و حق
 نانيخا انتيبر دست گرفتهاند خ انتيخ شانيا ۀآمدند که اندر زمر داريپد ی. اگر قومتيمهتشان جوامع اسرار ربوب

   .باز گردد نه بدان احرار جهان و سادات زمان شانيبد
. یصحبت کرد اريبا اخ یبود یري خ یباشد؛ که اگر اندر و  یکه با اشرار صحبت کند آن از شر و   یکس  پس

کرد که صحبت با سزا و کفو خود کند. منکران   ديمالمت خود را با یاثر است. پس هر کس» ُس مَع اجلنسِ اجلن«
 یو مراد يیبوده است تا هوا شانيبا اشر و ارذل ا شانيجّل جاللُه که صحبت ا اندياشر و ارذل خلق خدا شانيا
و  اريآن اخ یمهلک شدهاند؛ سو  شانيا کردهاند، چون  شانياقتدا بد ايمنکر شدهاند؛ و  شانيبر ا افتهاند،ين

را به جان و دل  شانيو مر صحبت ا ،یستندينگر  شانيکه به چشم رضا اندر ا  امدهاندين یخداوند تعال زانيعز 
  ی"دنديو از کل برب  یدنديبه مقصود دو جهان برس شانيو به برکات ا یدنديبگز  شانيا قيو از عامل طر  یدنديخبر 

مهار اشرت بر  - اهللا عنه به بصره درآمد  یرض ینقل است که مرتض راحوال او بيان شده : "ونيز در تذکره االولياء د
درنگ نکرد. مجله منربها بفرمود تا بشکستند و مذکران را منع کردند. به جملس حسن  شيو سه روز ب -بسته  انيم

   .متعلم اي ی: تو عاملدي. پرسگفت یدرآمد. حسن جملس م
او را منع نکرد و   هيرضوان اهللا عل ی. مرتضميگو  یاست. باز م دهيبه من رس غامربيپ از یکدام. سخن  چي: هگفت

   .سخن است ستهيجوان شا نيگفت: ا



۱۹۰ 

                                                                                                                                            
. دامنش دياو دوان شد تا در او رس ی. از منرب فرود آمد. از پستيبرفت. حسن به فراست بدانست که او ک پس

ر اهللا وضو ساخنت در من آموز    .بگرفت. گفت: ا ز
  ". طشت آوردند تا وضو در حسن آموخت و برفت.ندياست که آن را باب الطشت گو  یيجا
 
٤٢ 

مطابق تفسري شريف بيان السعاده فی شرح مقامات العباده ذيل آيات خنستني سوره حترمي منطور حديث خالفت ابی 
  بکر وعمر و يا حديث حترمي ماريه و امر رسول خدا (ص) به پنهان نگاه داشنت آن است

  
٤٣  

َضَرَب اللَُّه َمَثًال لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة لُوٍط َكانـََتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا  : "۱۰قرآن کرمي سوره حترمي آيه 
ُهَما ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوِقيَل اْدُخَال النَّارَ  اِخِلينَ  َصاِلَحْيِن َفَخانـََتاُهَما فَـَلْم يـُْغِنَيا َعنـْ   " َمَع الدَّ

ترمجه و خدايتعالی برای آنان که کافر شدند زنان نوح و لوط را مثال زد که در سرپرستی دو نفراز بندگان درستکار ما 
   ت و فرمود با بفيه داخل آتش شويدشبودند پس به آنان خيانت کردند پس هيچ چيز خدايتعالی را از آن بازندا

   
٤٤   

َضُه َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا فَـَلمَّا نـَبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف بـَعْ : "۳آيه قرآن کرمي سوره حترمي  
  " َوَأْعَرَض َعن بـَْعٍض فَـَلمَّا نـَبََّأَها ِبِه قَاَلْت َمْن َأنَبَأَك َهَذا َقاَل نـَبَّأَِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيرُ 

و مهني كه وى آن را [به زن ديگر] گزارش داد و   و چون پيامرب رازی را با يکی مهسران خود در ميان گذارد: ترمجه
خدا [پيامرب] را بر آن مطلع گردانيد [پيامرب] خبشى از آن را اظهار كرد و از خبشى [ديگر] اعراض منود پس چون 

  را به تو خرب داده گفت مرا آن داناى آگاه خرب داده است[مطلب] را به آن [زن] خرب داد وى گفت چه كسى اين 
٤٥  

داروئيل يا بيت ئيل  به معنی سرای خدا نام کوهی بود در سرزمني کنعان که ابراهيم عليه السالم پس از ترک بني 
انيز در النهرين و مهاجرت به سرزمني کنعان به فرمان خدايتعالی در آجنا قربانگاه و عبادتگاهی بناء کرد که بعد ه

  گرفت.  می زمان اسحق عليه السالم و يعقوب عليه السالم مورد استفاده قرار
  

٤٦   
  باشد در دو آيه  از آيات قرآن جميد ذکر شده است  می اين عبارت که خطاب مستقيم خداوندی به ابليس

  " ٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ " ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَا: فرمايد می که  ٤٢اول سوره حجر آيه 
  را تو را هر گز بر بندگان من راهی نيست مگر آنانی از گمراهان که خود  پريوی کنند توترمجه:   
  " ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربَِّك وَِكيًال  ": ۶۵آيه  بنی اسرائيلو دوم در سوره   

  براستی که تو را بر بندگان من راهی نيست و تو را (خطاب به پيامرب) پشتيبانی پروردگارت کافی است ترمجه:
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٤٧   

  ۶۱۶ج الفصاحه حديت مشاره 
  

٤٨   
  : فرمايد می حضرت موالنا در مثنوی معنوی دفرت اول حسد و چاره آن را چنني بيان

 ور حســــــــــــــــــــــــــد گــــــــــــــــــــــــــريد تــــــــــــــــــــــــــرا در ره گلــــــــــــــــــــــــــو
كــــــــــــــــــــــــــــــاو ز آدم ننــــــــــــــــــــــــــــــگ دارد از حســــــــــــــــــــــــــــــد 

 ســـــــــــــــــــتيصـــــــــــــــــــعبرت در راه ن نيـــــــــــــــــــز  یعقبـــــــــــــــــــه ا
ــــــــــــــا ــــــــــــــدان  ني ــــــــــــــه حســــــــــــــد آمــــــــــــــد ب جســــــــــــــد خان
ــــــــــــــا از حســــــــــــــد گــــــــــــــردد خــــــــــــــراب   خــــــــــــــان و ما

ـــــــــــگـــــــــــر جســـــــــــد خانـــــــــــه حســـــــــــد باشـــــــــــد،  ول  كي
 ايــــــــــجســــــــــم پـُـــــــــر   از جنــــــــــاب کرب  یپــــــــــاک افـــــــــتي

ــــــــــــــــــــرا بَ  اســــــــــــــــــــت  یپــــــــــــــــــــاك انيــــــــــــــــــــب  ،یِتــــــــــــــــــــيَطهِّ
حســـــــــد مكـــــــــر و حســـــــــد  یبـــــــــر بـــــــــ یچـــــــــون كنـــــــــ

پــــــــــــــــا  ريــــــــــــــــو مــــــــــــــــردان حــــــــــــــــق را ز خــــــــــــــــاك شــــــــــــــــ
                                                     

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــو سيدر حســــــــــــــــــــــد ابل  را باشــــــــــــــــــــــد غل
ــــــــــــــــــــگ دارد از حســــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــعادت جن  ب

ــــــــــک آنکــــــــــش،  حســــــــــد مهــــــــــراه ن یا  ســــــــــتيخن
 از حســــــــــــــــــــــــد آلــــــــــــــــــــــــوده گــــــــــــــــــــــــردد خانــــــــــــــــــــــــدان

 از حســــــــــــــــد گــــــــــــــــردد غــــــــــــــــراب یبــــــــــــــــاز شــــــــــــــــاه
 كيـــــــــــــــــــــرا پـــــــــــــــــــــاك كـــــــــــــــــــــرد اهللا،  ن آن جســـــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــاز کــــــــــــــــــــــــــــــرب و پُــــــــــــــــــــــــــــــر حقــــــــــــــــــــــــــــــد و ر   اي
 اســـــت یگـــــنج نـــــور اســـــت،  ار طلســـــمش خـــــاك

 رســــــــــــــــــــــــــد هاياهيز آن حســــــــــــــــــــــــــد دل را ســــــــــــــــــــــــــ
 خـــــــــاك بـــــــــر ســـــــــر كـــــــــن حســـــــــد را،  مهچـــــــــو مـــــــــا

  
  

49  
  "" ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّ مُِّبين :"۵ هيآالسالم  هيعل وسفيسوره  ميقران کر  

  برای انسان دمشنی آشکار استترمجه : براستی که شيطان 
٥٠   

در بصره از اصحاب ۹۳پيش ازهجرت در يثرب  و متوفی بسال  ۱۰انصاری متولد أنس بن مالك احتماال منظور 
  حديث از وی روايت شده است. ۲۲۸۶رسول خدا  (ص) و در حدود 

٥١   
  حديث نبوی

 
٥٢   

ا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنو :" ۱۱قرآن کرمي سوره جمادله آيه 
  " ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرَوِإَذا ِقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَّهُ 

ه اميان آورده ايد اگر مشا را گفته شود که در جملسهای خود اندکی جای باز کنيد پس جای باز  ترمجه: ای گروهی ک
برد  می کنيد تا خدايتعالی نيز برای مشا جای باز کند و اگر مشا را گفته شود برخيزيد پس برخيزيد خدايتعالی باال
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 اند درجاتی است و خدايتعالی به آنچه که هاند و مر کسانی را که دانش داده شد آنانی را از مشا که اميان آورده

  کنيد آگاه است. می
  

٥٣   
َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَـَقاَل أَنِبُئوِني بَِأْسَماء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم : " ۳۱سوره بقره آيه 

  "صادقين
آن را بر فرشتگان عرضه کرده فرمود مرا آگاه کنيد به اين نامها اگر  ترمجه: و آدم را متامی نامها را آموخت وسپس

  راستگويانيد.
  

٥٤   
  "لَّذی َعلََّم بِاْلَقَلم" اَ : ۴سوره علق آيه 

  ترمجه: آنکه با قلم آموخت
  

٥٥   
َنا ِإَلْيكَ : "۱۳سوره شوری آيه  يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ َراِهيَم َوُموَسى  َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ َنا ِبِه ِإبـْ َوَما َوصَّيـْ

يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبُـَر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اللَُّه َيْجتَ  ِبي ِإلَْيِه َمن َيَشاُء َويـَْهِدي َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
  "ينيب ِإلَْيِه َمن

ح سفارش کرده بودمي و بر تو وحی کردمي و نيز به ابراهيم و موسی و عيسی سفارش  ترمجه: از دين آنچه را که به نو 
کردمي برای مشا آيني ساختيم که دين را بر پای داريد و در آن پراکنده نشويد و که اين بر مشرکان گران است وايشان 

  آورد می را به راه گزيند و آنکه به او زاری منايد می را بر آن خموان خدايعالی هر که را خبواهد بر
  

٥٦   
َراِهيُم رَبَِّي الَّذِ " : ۲۵۸سوره بقره آيه  َراِهيَم ِفي رِبِِّه َأْن آتَاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإبـْ ي ُيْحِيي أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإبـْ

َراِهيُم فَِإنَّ الّلَه يَأْ  ِتي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب فَـُبِهَت الَِّذي  َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت َقاَل ِإبـْ
  "َكَفَر َوالّلُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمين

ترمجه: آيا منينگری بر کسی که با ابراهيم جدال کرد در پروردگارش که او را پادشاهی داده بود چون ابراهيم او را  
کنم و ميمريامن ابراهيم گفت  می کند و ميمرياند گفت من هم زنده می سی است که زندهگفت پروردگار من ک

خدايتعالی خورشيد را از خاوران برون آورد پس تو آن را از باخرتان برون آر پس مات مباند آنکه کفر ورزيده بود و 
  خدايتعالی گروه ستمکاران را براه خنواهد آورد.

   
٥٧   

َر َوأَلَنَّا َلُه اْلَحِديدَ َولَ : "١٠سوره سبا آيه  َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّيـْ   " َقْد آتـَيـْ
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ترمجه: وبراستيکه داوود را ازنزد خود فضلی عطا کردمي ای کوهها خبوانيد با او ونيز مشا ای پرندگان و آهن را براو نرم  

  کردمي 
  
  

٥٨   
ُهَو َث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل يَا أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا لَ َوَورِ  : "۱۶سوره منل آيه 
  "ناْلَفْضُل اْلُمِبي

اين  اند و اند و از هرچيزی مبا داده ترمجه: و سليمان ازداوود مرياث يافت و گفت ای مردمان مارا زبان مرغان آموخته
  است فضل آشکار

  
٥٩   

 َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه قَاَل َربِّ َأرِِني أَنظُْر ِإلَْيَك َقاَل َلن تـََراِني َوَلِكِن انُظرْ  : "۱۴۳سوره اعراف آيه 
ُه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا َوَخرَّ موَسى َصِعًقا فَـَلمَّا َأَفاَق َقاَل ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تـََراِني فَـَلمَّا َتَجلَّى رَبُّ 

  " ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإَلْيَك َوأَنَْا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنينَ 
ترمجه: و چون موسی به ميقات ما آمد و پروردگارش او را سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای   

گر به کوه که اگر تاب آورد پس بزودی مرا خواهی ديد پس چون آنچه جتلی کرد برکوه و آن گفت مرا نبينی ولی بن
وش آمد گفت پاکی توراست به تو بازگشتم و من خنستني   را پاره پاره گردانيد موسی بيهوش گرديد پس چون 

  گروندگان هستم.
  

٦٠   
نَ  : "۶۵سوره کهف آيه    " اُه رَْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًمافَـَوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ

ترمجه: پس بنده ای از بندگان مارا يافتند که او را از نزد خود رمحت عطا کرده بودمي و او را از نزد خود دانشی داده 
  بودمي

  
٦١   

ِه َأْكرِِمي َمثْـَواُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا وََكَذِلَك َوَقاَل الَِّذي اْشتَـَراُه ِمن مِّْصَر ِالْمَرأَتِ :" ۲۱سوره يوسف آيه 
  " النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ َمكَّنِّا لُِيوُسَف ِفي اَألْرِض َولِنُـَعلَِّمُه ِمن تَْأِويِل اَألَحاِديِث َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـَرَ 

صر که او را خريده بود به مهسرش که جايگاه او را گرامی دار شايد که ما را از او ترمجه : و گفت آنکس از م
سودی رسد و يا او را به فرزندی برگريمي و بدينگونه ما يوسف را در زمني برتری دادمي و برای اينکه او را دانش 

  دانند منی خوابگزاری بياموزمي و خدايتعالی بر کار خود تواناست ولی بيشرت مردم
٦٢   
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؛ابوالقاسم ۱۵۲ص  هيري رساله قشاين حديث توسط ابو سعيد خدری از حضرت پيامرب (ص) نقل شده است (

  عبدالکرمي هوازن قشريی)
  

٦٣   
  سوره زمر:  ۳۵حضرت آقای سلطانعليشاه در تفسري شريف بيان السعاده فی شرح مقامات العباده ذيل آيه  

ُهْم َأْسَوَأ الَّ "     "ِذي َعِمُلوا َوَيْجزِيـَُهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن الَِّذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ لُِيَكفَِّر اللَُّه َعنـْ
رتين کرده شان پاداش دهد.   ترمجه: تا خدايتعالی بديهای ايشان را بپوشاند و آنان را به 

  فرمايند:  می 
باشد فعليت در شود پس اگر کارها خوب و حسنه  می "از هرعملی خوب باشد يا بد فعليتی برای نفس ظاهر

 در جهت شيطانی نفس حاصلها  زشت و گناه باشند فعليتها  شود و اگر کار می جهت عقالنی برای نفس ظاهر
شود و هر فعليتی که در جهت شيطانی نفس باشد در صورتی که عقل تسلط پيدا کند و مالکيت را از شيطان  می

 اعم از خوب وبد از لشکريان عقلها  مهه فعليت گردد چه در اين هنگام می و حسناتها  بگريد از سنخ خوبی
  گردند" می شود در نتيجه بديها و زشتيها حسنه و خوب می

  )سوره زمر ۳۵تفسري شريف بيان السعاده فی شرح مقامات العباده ترمجه فارسی ذيل آيه  (
انی ايشان به اسارت عقل لذا فعليتی که دربرادران در اثر کرده شان با يوسف عليه السالم حاصل شده پس از پشيم

  درآمده موجب بروز خري و برکت برای يوسف عليه السالم در آخرکار شده و به پادشاهی او اجناميد. 
  
٦٤  

 تنها حمبت بود چرا که آنان حمبت پدر را تنها برای خود  نبايد از نظر دور داشت که  انگيزه برادران از مکر، 
  فرمايد:  می خواستند چنانکه قرآن می

  ن"ْذ قَاُلوْا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأبَانَا َلِفي َضَالٍل مُِّبيا "
گام که گفتند هرآينه يوسف و برادرش را پدرمان  از ما بيشرت دوست دارد  در حالی که ما قوی تر  می ترمجه: آ

  کاری است. هستيم براستی که پدر ما در گمراهی آش
   

٦٥   
  .احتماال عبداهللا بن سلمه مهدانی مرادی از راويان حديث در قرن اول هجری

  در بعضی از کتب تراجم (مستدرک ابوعبداهللا حاکم) در زمره ارادمتندان علی عليه السالم بشمار آمده است 
  

٦٦   
ه.ق از عرفاء بزرگ و از  ۴۶۰حسني بن علی بن حممد بن اسحق نيشابوری معروف ابوعلی دقاق متوفی بسال 

  معاصران شيخ ابوسعيد ابواخلري. 
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. رينظ یامام فن خود بود و اندر زمانه ب در کتاب مستطاب کشف احملجوب هجويری در مورد او چنني آمده :"

صحبت  شانيبود و با ا دهيرا د اريبس خي. و مشایداشت اندر کشف راه خداوند، تعال حيفص یو زبان حيصر  یانيب
  .یگفت  ريبود. تذک ینصر آباد ديمر داشته. 

  ».َمقاله یَکَذَب ف  هريْ حالِه، و َمْن َنَطَق ِمْن غَ  یَضُعَف ف هريِْ َمْن أََنَس ِبغَ «که گفت:   ديآيم یو  از
اندر مقاالت خود کاذب باشد؛  ديگو   یباشد و آن که جز از و  فيرا بدون حق اُنس بود اندر حال خود ضع هرکه

ناطق نبود از  ،ريوحشت بود و مستوحش از غ رياز غ یقلت معرفت باشد و انس با و  تيغا از رياز آنچه اُنس با غ
  .ريغ
 یکو ين یدستار  یآن که بپرسم از حال متوکالن. و  تياندر آمدم به ن یبه جملس و  یکه: روز   دميشن یري از پ و

آن که طمع از دستار «گفت: » توکل چه باشد؟ خ،يالش هايّ ا«کرد. گفتم:   ليدر سر داشت. دمل بدان م یطرب 
  ) ۱۰۲( کشف حمجوب صالّله عنه. یبگفت و دستار در من انداخت. رض نيا.» یمردمان کوتاه کن

مهچنني  جناب ابوالقاسم عبدالکرمي هوازن قشريی در رساله خود استنادات فراوانی بدو کرده و مهه جا از بو بعنوان 
  عرفاء متقدم به گزارشات ابوعلی دقاق استناد کرده است .استاد ابوعلی دقاق نام برده بويژه در بيان احوال 

بودم مرا  ماريب یوقت:" نيز در تذکره االولياء در باب احوال نکاتی چند بيان شده منجمله از او نقل شده که گفت
را سخن  انياز پر  یرفت که مجاعت یشهر نتوان نيگفت: که تو از   یليکه قا  دمينشابور بگرفت خبواب د یآرزو 
ر اتوخ   "شهر. نيدر  ته شده ایباز داش شانيوش آمده است و جملس تو هر روز حاضر باشند تو از 

و سه روز است تا  شميدر جملس او برخاست و گفت: درو  یشينقلست که درو و نيز در باب احوال او گويد:"   
فقر سر پادشاهست و پادشاه که   یگوئ یحاضر بودند او بانگ بروزد که دروغ م خياز مشا یام و مجاعت خنورده یز يچ

  .ديو عرضه کند بعمرو و بز  ديگو   یننهد که او با کس یجبائ شيسرخو 
از  ستيبقطع مسافت ن ثيحد نياستاد گفت: ا یتوا کيام نزد دور آمده یدرآمد که از جا یکي ینقلست که روز 

   .فراتر نه که مهه مقصودها ترا حباصلست یگام  شينفس خو 
  نديبرکن تا گنجشک بران ننش انياستاد گفت: درخت از م طانيکرد از دست ش  تيکادرآمد و ش یکيکه   نقلست
   .نندينش یبرو م طانيدرو بود مرغان ش ويد انيکه تا آش
فالن چه افتاده است گفت:  یاو آمد گفت: ا ادتيبه ع خيبود خشگو نام مگر رجنور شد ش یکه بازرگان  نقلست

 وستيآمد و تب در پ ديسخت پد یدر پشتم افتاد ودرد یب کنم تاببرخاستم تا وضو سازم و مناز ش یشب مين
  دياز خود دور با ايترامردار دن یگرد  التا الجرم بدرد پشت مبت یاستاد گفت: ترا با فضول چه کار تا مناز شب کن

گز هر  ديشو  نيند هرگز به نشود و چون دست جنس بود او آست یبر پا يیکه سرش درد کند او را طال  یکرد کس
  " پاک نگردد.

٦٧  
در  یهستند و حت یفوق اراده بشر  یوهاري و ماه ستارگان نشانه و مناد ن ديخورش یبشر  یفرهنگها یدر متام: نکته
ا تلق یکننده سرنوشت متام  ينيتع ايگذار   ريحداقل تاث اياز فرهنگها منشاء سرنوشت و  یار يبس گردند لذا  می یانسا

و  ناتيکا  یمتام  یروشن از فرمانربدار  یا هيتواند کنا می  المالس هيعل وسفيبه  ديستاره و ماه وخورش ازدهيسجده 
  .از  بزرگ زمان  باشدحتی قضاءو قدر 
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  فرمايند:  می چنانکه موالنا

  بعد از اين  باشد امري  اخرت  او        تا کنون اخرت اثر کردی در او 
  قمرپس تو شک داری در انشق ال      گر تو را  اشکال آيد در نظر 

  مثنوی معنوی دفرت اول
  

٦٨   
يعقوب عليه السالم را دوازده پسر و يک دخرت به نام دينه بود دينه فرزند دهم يعقوب عليه السالم  وفرزند هفتم ليه 
مهسر اولش (و البته آخرين فرزند ليه ) و بال فاصله پيش از يوسف عليه السالم بود.لذا رابطه عاطفی بني آن دو 

  قابل درک است 
  

٦٩   
  ۷و۶سوره مهزه آيات 

  
٧٠ 

  اين است نام فرزندان يعقوب عليه السالم: 
  روبني فرزند ليه مهسر اول (در منابع اسالمی عموما روئيل نام برده شده)-۱
  مشعون به معنی  خداوند دعای مرا شنيد فرزند ليه مهسر اول احتماال در زبان عربی معادل مسعون -۲
  رزند ليه مهسر اول الوی به خداوند به من پيوست ف-۳ 
  کنم فرزند ليه مهسر اول  می يهودا به معنی خدا را ستايش -۴ 
  دان به معنی خداوند مرا داوری کرده است فرزند بلهه کنيز راحيل -۵ 
  نفتالی به معنی کشتی گرفتم فرزند بلهه کنيز راحيل  -۶ 
  ز معانی فعل اجليد جاد به معنی نيکبخت  فرزند زلفه کنيز ليه در عربی معادل يکی ا -۷
تواند معادل اسَر در  می اشري معنی من خوشحامل فرزند زلفه کنيز ليه با توجه به قلب سني به شني در زبان عربی -۸

  زبان عربی باشد 
  يساکار به معنی خدا مرا پاداش داده است فرزند ليه  -۹ 

  زبولون به معنی خدا به من نيکی کرده است فرزند ليه مهسر اول - ۱۰
  دينه دخرت و فرزند آخر ليه به معنی آزاد - ۱۱ 

  يوسف به معنی خداوند بيفزايد فرزند اول راحيل احتماال در زبان عربی معادل يضاف - ۱۲
اد  - ۱۳ بن يامني به معنی پسر دست راست نام او را  مادرش راحيل خنست بن اونی به معنی پسر غمهای من 

نگام زادن او بسيار درد کشيد و سراجنام نيز جان بداد پس از مرگ راحيل يعقوب عليه السالم نام آخرين  چرا که 
  فرزند را از بن اونی به بن يامني بع معنی فرزند دست راست تغيري داد 
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٧١   

  يهودا گرچه برادر چهارم بود ولی از بقيه برادران قوی تر بود.
  

٧٢   
  م و عموی ابوجهل. وليد بن مغريه خمزومی پدر خالد بن وليد سردار معروف اسال

ا و بستگانش می وی دارايی زيادی داشت و دارای ده فرزند بود ولی فرزندان را از اسالم منع گفت  می کرد وبه آ
 ۹۵سه ماه پس ازهجرت به سن  کنم. وی  می هر يک  از مشا که به اسالم بياورد خبشش و ياری خود را از او منع

  .حون مدفون شددر مکه فوت کرد و در قربستان ج یسالگ
 ٧٣  

  ١١سوره قلم آيه 
   

٧٤   
  " َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى" : ۱۲۴سوره طه آيه 

  يمترمجه: و آنکه از ياد من روی گرداند پس برای اوست زندگانی تنگ و او را در روز جزا نابينا برمی انگيزان
   

٧٥   
  ۸۹سوره واقعه آيه 

  
٧٦   

معني الدين فراهی هروی معورف به مال مسکني در کتاب تفسري حدائق احلقائق خود آورده که مالک بن زعر 
کند " تفسري حدائق احلقائق تاليف  می نه عازم مصر بوده است  که به يوسف عليه السالم برخورديدو از م مسلمان

  "۳۱۰صفحه  ۱۳۶۴رت سيد جعفر سجادی  انتشارات امريکبري معني الدين فراهی هروی بکوشش دک
شرق مصر تا آشور(شبه جزيره  های نيز مطابق روايت تورات کنعان و فلسطني موطن فرزندان اسحق و سرزمني

عربستان) موطن فرزندان امساعيل بود و باز مطابق روايت تورات کاروانی که يوسف عليه السالم را در چاه يافت 
کند  می کردند که البته اين با قول ابونصر فراهی تطبيق می نی بودندکه از سرزمينهای شرقی  با مصر جتارتامساعيليا

باشد نيز بنا به باور مولف  تفسري شريف  کشف  می و قدر مسلم منظور از سرزمينهای شرقی شبه جزيره عربستان
ونه  مدينه بوده است که نسبش با چهار »  نمدي«االسرار و عده االبرار مالک بن زعر  خدا پرست و از اهالی 

رسيده است  ولی نه از طريق امساعيل عليه السالم نيز در تفسري شريف بيان  می پشت به ابراهيم خليل عليه السالم
سوره يوسف مالک بن زعر پشت چهارم حضرت ابراهيم عليه  ۲۱تا  ۱۶السعاده فی شرح مقامات العباده ذيل آيه 

  . درخصوص موحد بودن او تصرحيی نيستولی  اسالم معرفی شده
   

٧٧  



۱۹۸ 

                                                                                                                                            
  "َواْمَرأَتُُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكْت فَـَبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمن َورَاء ِإْسَحاَق يـَْعُقوبَ  :"۷۱سوره هود آيه 

  ترمجه: و مهسر او  ايستاده بود پس خنده کرد پس او را به اسحق و از پشت اسحق به يعقوب مژده دادمي
  

٧٨   
ُهْم َأْن أَنِذِر النَّاَس َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوْا َأنَّ لَ  ": ۲وره يونس آيه س َنا ِإَلى رَُجٍل مِّنـْ ُهْم َقَدَم َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحيـْ

  "  ِصْدٍق ِعنَد رَبِِّهْم َقاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر مُِّبينٌ 
ت آور است که بر مردی از ميان خودشان وحی کردمي که مژده دهد کسانی را که اميان ترمجه: آيا برای مردم شگف

  آوردند و برای آنان است قدم صدق نزد پروردگارشان و کافران گفتند که او  آشکار جادوگراست.
   

٧٩  
  "  ٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقاُموا َفَال َخوْ " : ١٣ هيسوره احقاف آ

 ا اهللا است و سپس بر اين پای فشردند پس آنان را باکی نست و هرگر غمگنيترمجه آنان که گفتند پروردگار م
  شوند. منی

اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َوَال َتْحَزنُوا  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبـَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهمُ  : "٣٠ونيز سوره فَصلت آيه 
ترمجه: آنان که گفتند پروردگار ما اهللا است و سپس براين پای فشردند فرشتاگان  "َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدونَ 

شتی که وعده داده ا فرود آيند که نرتسيد و غمگني نشويد و مژده مشا را به     شده ايد. بر آ
  

٨٠   
  مهان

  
٨١   
  مهان

  
٨٢   
  مهان

  
٨٣   
  مهان

  
٨٤   

  ۱۳۸سوره نساء آيه 
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٨٥   

ولُُه فَِإن َوَأَذاٌن مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس يـَْوَم اْلَحجِّ اَألْكَبِر َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشرِِكيَن َوَرسُ  : "۳سوره توبه آيه 
ٌر لَّكُ  ُر ُمْعِجِزي الّلِه َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ تـُْبُتْم فَـُهَو َخيـْ   " ْم َوِإن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموْا َأنَُّكْم َغيـْ

ترمجه: اجازه ای است از خدا برای پيامربش و مؤمنان در روز برگزاری حج اکرب که که خدايتعالی بيزار است از  
رت است و اگر روی برگردانيد بدانيد  مشرکني و نيز پيامربش (از مشرکني ب يزاراست) پس اگر بازگشت کنيد برای مشا 

  توانيد خدايتعالی را ناتوان سازيد پس آنانی را که کافر شدند به عذابی دردناک بشارت ده. منی که مشا
  

٨٦   
الَِّذيَن  ابُوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى فَـَبشِّْر ِعَبادِ َوالَِّذيَن اْجتَـَنُبوا الطَّاُغوَت َأن يـَْعُبُدوَها َوأَنَ  " ۱۸و ۱۷سوره الزمر آيات 

" ابِ َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَـَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأْولَِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْألَْلبَ   
ی خدا باز گشتند پس برای آنان مژده است پس ترمجه: وکسانی که از طاغوت دوری کردند که آن را نپرستند و بسو 

رتين آن را بر می مژده ده بندگان را  آنانی که به سخن گوش فرا گزينند آنان کسانی هستند که  می دهند و سپس 
  پروردگارشان آنان را هدايت فرموده آنان صاحبان خردند.

   
٨٧   

  .۱۰سوره امللک ايه 
  

٨٨   
َعاِم َفِإَلُهُكْم َوِلُكلِّ  : "۳۵و۳۴سوره حج آيات  أُمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزقَـُهم مِّن َبِهيَمِة اْألَنـْ

ابـَُهْم الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما َأصَ  ۳۴ِإَلٌه َواِحٌد فَـَلُه َأْسِلُموا َوَبشِِّر اْلُمْخِبِتينَ 
َناُهْم يُنِفُقوَن    "َواْلُمِقيِمي الصََّالِة َوِممَّا َرَزقـْ

ترمجه: و برای هر مردمی مرامسی قرار دادمي تا خدايتعالی را ياد کنند  بر آنچه که آنان را روزی کردمي از چهارپايان و  
آناين را که چون ياد  )۳۴(را و مژده ده فروتنان حيوانات پس خدای مشا خدای يگانه است پس بر او تسليم باشيد

آيد و نيز اهل مناز و خبشندگان از آنچه  بر آنچه برآنان پيش مي خدا شود دهلايشان به لرزه افتد و نيز شکيبايانِ 
  .برآنان روزي کردمي

  
٨٩   

  "  َوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ  : "۲۶سوره انبياء آيه 
  ترمجه و برای خدای مهربان فرزند گرفتند منزه است او بلکه آنان (فرشتگان) بندگانی بزرگوار هستند.

  
٩٠   

  "  َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا َفاْضِرب بِِّه َوَال َتْحَنْث ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ  : "۴۴سوره ص آيه 
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گفتيم که به يک دستت دسته ای ترکه برگري و بزن و سوگندت را مشکن ما او را شکيبا و بنده ترمجه و او(ايوب) را  

  ای خوب و بنده توبه کننده يافتيم
نيز اين عبارت در مورد حضرت داوود و حضرت سليمان نيز بکار رفته است:  ٣٠مهچنني در مهان سوره آيه 

  و به داوود سليمان را را دادمي که او بنده ای خوب و توبه کار بود" ترمجه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب"
  
٩١  

 " َوالَِّذيَن اْجتَـَنُبوا الطَّاُغوَت َأن يـَْعُبُدوَها َوَأنَابُوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى فَـَبشِّْر ِعَباِد الَِّذينَ  ١٨و ١٧ اتيسوره الزمر آ
   " ْحَسَنُه ُأْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأْولَِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْألَْلَبابِ َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَـَيتَِّبُعوَن أَ 

٩٢   
نُ  ": ۵۳سوره زمر آيه  وَب ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّ

" ترمجه: بگو ای بندگان من که بر راه نفس خود زياده رفته ايد از رمحت خدايتعالی ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َجِميًعا ِإنَّ 
  خبشايد که او خبشنده و مهربان است. می ناميد مباشيد براستی که هرآينه خدايتعالی مهه گناهان مشا را يکجا

  
٩٣   

بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهم مَِّن السََّماِء َواْألَْرِض ِإن نََّشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اْألَْرَض َأْو َأفَـَلْم يـََرْوا ِإَلى َما  : "۹سوره سبا آيه 
  " ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مَِّن السََّماِء ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليًَة لُِّكلِّ َعْبٍد مُِّنيبٍ 

نگرند که اگر خبواهيم زمني آنان را در خود  منی پسشان استترمجه: آيا آنان به آنچه که  از زمني و آمسن در پيش و 
  فرو برد  يا سنگهايی از آمسان بر آنان ببارانيم براستی که در اين نشانه ای است برای هر بنده توبه کننده ای.

   
٩٤   

  " نـَبِّْئ ِعَباِدي أَنِّي َأنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ": ۴۹سوره احلجر آيه 
  خرب ده که بسيار خبشنده و مهربان هستم.ترمجه بندگامن را 

  
٩٥   

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا  : "۱سوره بنی اسرائيل آيه 
  "َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيرُ 

ترمجه  پاک است خدايی که بنده خود را سري داد در شبی از مسجداحلرام تا مسجداالقصی مهاجنايی که برکت دادمي 
  خود و اوبينا و شنواست. های اطرافش را از ايه

  
٩٦   

نَ : ۷۵سوره النحل آيه  اُه ِمنَّا ِرْزًقا َحَسًنا فَـُهَو يُنِفُق ِمْنُه َضَرَب الّلُه َمَثًال َعْبًدا مَّْمُلوًكا الَّ يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمن رََّزقـْ
  "   ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل َيْستَـُووَن اْلَحْمُد ِلّلِه َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ 
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ترمجه: مثال زد خدايتعالی که آيا بنده ای که از خود هيچ اختياری ندارد با کسی که او از جانب خود روزی نيکو 

ان انفاقدادمي و او از ر    دانند. منی کند برابر است ستايش برای خداست ولی بيشرت آنان می وزی آشکار و 
  

٩٧   
ای او مراد  ۲۰۶حييی بن معاذ رازی از زهاد جمتهدين که او را مريدانی نيز بوده است متوفی بسال  ه.ق. ازکتا

  ه.ق. الفهرست للندمي)٣٨٠( ابن ندمي حممد بن اسحق املريدين. 
٩٨   

  "  قَاُلوا تِْلَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرةٌ  : "۱۲ازعات آيه سوره ن
  ترمجه: و گفتند (گويند) که اين بازگشت دوری زيانباراست.

  
٩٩  

ه.ق.) از ايرانيان ساکن مين. پدرش جز کسانی بود که توسط شاهان ساسانی  ۱۱۰ه.ق. تا  ۳۴وهب بن منبه (
خانواده اش اسالم آوردند ها  برقراری نظم به وی کمک کنند. بعدبه درخواست حاکم مين به آجنا فرستاده شد تا در 

خود او مسلط به زبان يونانی بود و درمقابل کعب االحبار  يهودی مسلمان شده که بسياری خربها را از  تورات  و 
کرد.  می کرد وهب خربهای بسياری از اجنيل و عهد جديد و از زبان يونانی نقل می عهد عتيق و از زبان عربی  نقل

  )۱۱۷(درخصوص کعب االحبار ببيند پانوشت مشاره 
  

١٠٠   
ْلِبي َوِإْذ َقاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تـُْؤِمن َقاَل بـََلى َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ قَـ : ۲۶۰سوره بقره آيه 

ُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ َقاَل َفُخْذ َأْربـََعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرهُ  نَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِّنـْ
  " الّلَه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

کنی فرمود آيا اميان نداری؟ عرض   می ترمجه و آن هنگام که ابراهيم کفت ای پروردگارنشامن ده چگونه مرده را زنده 
ا را نزد خودت ريز ريز کن و بر هر کوهی تکه ای  کرد چرا ولی برای اطمينان قلبم فرمود پس چهار پرنده برگري و آ

ا را خبوان دوان بسوی تو ا را بگذار سپس آ   آيند پس بدان خدايعالی قدرمتند و دانای اسرار است. می از آ
  

١٠١   
 ۲۶۲تا  ۲۵۸ اتيآ ليشرح مقامات العباده ذ یه فالسعاد انيب فيشر  ريدر تفس شاهيسلطانعل یمرحوم حضرت آقا

بر  ی،  بلکه ظاهر آن اراده شد تا آگاهستين هيتنها ظاهر قض تيحکا ني: "...مقصود از انديفرما می سوره بقره
 رياخ یدوتا نيوغضب و حرص است که ا تو شهو  طنتيمقصود از پرندگان چهارگان ش نکهيباطن آن باشد و ا

طول آرزو مقصود است که متولد از حرص است و چون حرص و طول آرزو هر دو  ايشوند  می دياول تول یاز دوتا
ا م می نفس و جهل انيمتالزمند چون امهات لشکر  ا از ح اندنري باشند،  و مقصود از کشنت آ  ینفسان اتيآ

ا زنده کردن به ح اءياست و مقصود از اح طاووس مظهر  رايند ز عقل گرد انياز لشکر  نکهياست تا ا یعقالن اتيآ
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  یجتل گرانيرنگ بر خود و د کيشود که هر آن در  می بشد و مهان موجب می تيانان یاست که مقتض طنتيش

کند و خروس مظهر غصب و کبوتر مظهر شهوت و  می دعوت هري و غ یخود پسند یعنيکرده او را به عجب نفس 
 "اردک مظهر حرص است

   :ديفرما می یروم در مثنو  یموال زين و
  

 بشر را دل فشارنيچهار وصف است ا
 هـــــــــــــــــش ديخورش یا یوقتـــــ ليتو خل

 چـــــــــــــــــهار مــــــــــرغ زنــــــده را نيســـــر برب ا
 بـــــــــــــط و طـــــــــاووس و زاغســـــــــــــت و خروس
 بط حرص است و خروس آن شهوت است

 ـــکه بــــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــمرش درازآنــــــــ تشيمن
 نيبط حرص آمد که نــــــــــــوکش بر زمــــــــــــــــــــ

  

  

 چهار نيعقل گشته ا خيچهار م
 رهزن را بکش ــــــــــاريچهار اط نيا

 را ندهيکن عمر ناپا  یسرمــــــــــــــــد
 ــهار مرغ اندر نفوسمـــــــــــثال چــــــــ نيا

 است تيجاه چون طاووس و زاغ امن
 ســـــــــــــــــــــــــاز ـــــــــــــديآن ام دييطـــــــــــــامع أ

 نيدفـــــ ديجـــــــــ می در تـــــــــر وخشک
  

  
١٠٢   

ٌم َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْحَمَة أَنَُّه َمن َوِإَذا َجاءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآيَاتَِنا فَـُقْل َسالَ  : "۵۴سوره انعام آيه 
  "  َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَاَب ِمن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

مشا پروردگار مشا بر ترمجه: و هنگامی که آنانی که به آيات ما اميان آوردند ننزدت آيند پس آنان را بگو سالم بر 
خودش خبشايش مشا را واجب گردانيده است هرکه از مشا که در نادانی مرتکب عمل بدی شده سپس توبه کرده و  

  کار خود را اصالح کرده پس اوتعالی خبشاينده و مهربان است.
  

١٠٣ 
و دوم هجری متوفی األصمعي: عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع از علما و حنويون قرون اول 

 ه.ق. الفهرست للندمي)٣٨٠هجری قمری در شهر بصره ( ابن ندمي حممد بن اسحق ٢١٧ويا  ٢١٣بسال 
   

١٠٤    
َأِطْعَن َوقَـْرَن ِفي بـُُيوِتُكنَّ َوَال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْألُوَلى َوَأِقْمَن الصََّالَة َوآتِيَن الزََّكاَة وَ  : "  ۳۳سوره احزاب آيه 

  " اللََّه َوَرُسوَلُه ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا
خود مبانيد و بسان دوران جاهليت زيور خود آشکار نکيند و مناز  های ترمجه : و( مشا ای مهسران پيامرب ) در خانه 

يد و خدايتعالی و پيامربش را پريوی کنيد بدرستيکه جز اين نيست که خدايتعالی اراده فرمود برپای داريد و زکات ده
  تا آلودگی  را از مشا اهل بيت دور کند و مشا را پاک کند پاک کردنی.
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١٠٥   

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال  ": ۱۰۴تا  ۱۰۱سوره مؤمنون آيات  َفَمن ثـَُقَلْت    يـََتَساءُلونَ فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَال َأنَساَب بـَيـْ
تـَْلَفُح    َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم ِفي َجَهنََّم َخاِلُدونَ   َمَوازِيُنُه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  " ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحونَ 
پرسند  منی مانند از يکديگر منی صور دميده شود ديگر بني آنان نسبت خويشاوندی برقرار پس آنگاه که در ترمجه :

پس آنانکه که ترازوی سنگني تری دارند آنان  از رستگارانند و آنانکه ترازوی سکبرتی دارند هم آنانی هستند که به 
  آجنا از تلخانند. سوزاند آنان می آنان را های خويش زيان زده و در دوزخ جاودانند. آتش چهره

  
١٠٦ 

نگام زادن بن يامني برادر کوچکرت  راحيل مهسر حمبوب يعقوب عليه السالم و مادر حضرت يوسف عليه السالم 
يوسف عليه السالم در افراته که در نزديکی حملی که امروز بيت ئيل خوانند و در مشال رام اهللا در کرانه باخرتی رود 

  و مهاجنا خباک سپرده شد.اردن قرار گرفته از دنيا برفت 
   

١٠٧   
  احتماًال منظور دو شهر کوچک سيلو و بيت ئيل هستند که در مسري کنعان به اورشليم قرار داشتند  
   

١٠٨   
ق در ه.  ۲۰۲ متولد ،یسجستان یبن شداد بن عمرو بن عثمان بن ازد ريبن اشعث بن اسحاق بن بش مانيسل
معروف ترين حمدثان اهل سنت و صاحب کتاب سنن ابی داوود از از  ق در بصرهه. ۲۷۵ متوفی بسالو  ستانيس

هزار حديث . ولی به نام او تفسريی ذکر نشده است  اما فرزند او ابوبکر عبداهللا  ۴۸۰۰۰صحاح سته مشتمل بر 
 است که ه. ق. صاحب تفسري معروفی به نام "غرائب القرآن"  ۳۱۶ه.ق. و متوفی بسال  ۲۳۰بن سليمان متولد 

  ند منظور نظر جناب شيخ امحد غزالی بوده باشد.توا می
است که از  یخلف سجستان مام يا امريد بن حممد بن خلف ابو داوود  اخلف بن امحو يا اينکه احتماًال منظور 

 یري تفس حکام معروف سيستان در قرون سوم و چهارم قمری بوده و ظاهرَا توسط مجعی از علماء خطه سيستان 
  .است گرديده  منسوب یبو تأليف و  یستانسج ريمعروف  به تفس

  
١٠٩   

توسط مسلمانان تصرف و به نام قدس خوانده ها  بايد منظور شهر اورشليم (يا اورسامل = شهر امن ) باشد که بعد
  شد

  اين شهر يک ايستگاه اصلی برای کاروانان در مسريکنعان به مصر بود.
١١٠  
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َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظونَُه ِمْن َأْمِر الّلِه ِإنَّ الّلَه َال يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى  َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن بـَْينِ  : "۱۱سوره رعد آيه 

ُفِسِهْم َوِإَذا َأرَاَد الّلُه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّن ُدونِِه ِمن َوالٍ    "يـَُغيـُِّروْا َما بِأَنـْ
دارند و خدايتعالی هيج مردمی  می ست از پيش و از پس  که او را به فرمان خدايتعالی نگاهترمحه: او را فرشتگانی ا

کند مگر اينکه آن مردم خود خود را دگرگون کنند و چون خدايتعالی بر مردمی سخت گريد آنان را  منی را دگرگون
  جز به  او نه بازگشتی است و نه نگاهدارنده ای.

   
١١١   

عريش"  امروزی است که در صحرای سينا و در کناره دريا قرار دارد امروزه عريش درخاک احتماًال منظور شهر "ال
  مصر در نزديکی رفح و نيزنزديکی مرز با اسرائيل قرارگرفته است.

  
١١٢   

را ارادت آن بود که  یبلخ بود. چون حق تعال رياول حال ام از الّله عنه یبن ادهم بن منصور، رض ميابواسحاق ابراه
عّز و  یبتاخت. خدا يیشده بودو از لشکر خود جدا مانده، ازپس آهو  ونري ب ديبه ص یگردد، روز   یجهانپادشاه 

ذا  مأِهلذا ُخِلْقَت؛ أ«گفت:   حيبه سخن آورد تا به زبان فص یجّل به کمال الطاف و اکرام خود مر آن آهو را با و 
گشت توبه کرد و دست از   ليسخن دل نيرا ا یو » ت؟کار فرمودند  نيبد اي دهاند،يکارت آفر   نيا یاُِمْرَت؟ از برا

           .(کشف احملجوب) زهد و ورع بر دست گرفت قيو طر  ديبکل بازکش ايممالک دن
در  ،ینکن ارياخت ايتا عقوبت دن ینيصاحلان نب هاندر طواف گفت درج ديرا د یادهم مرد ميابراه ديگو   هيامحد خضرو 

و در  یو در خواب ببند یو در جهد بگشائ ،یو در راحت ببند یبگشائو در حمنت  یببند شنتينعمت بر خو 
 یارائيو در آراسته بودن مرگ را ب ی. و در امل ببندیبگشائ یشيو در درو  یببند یو در توانگر  یبگشائ یدار يب

  (قشرييه)
حرم خرب  انري . پديسمکه ر  کيکرد که مهه راه در مناز و تضرع بودتا به نزد  هينقل است که چهار ده سال در قطع باد

 شياو را نشناسد. خادمان از پ یقافله انداخت تا کس شيدر پ شيآمدند. او خو  ونري . مهه به استقبال او بافتندي
ادهم  ميگفتند: ابراه  دنديبودند، ندانستند. چون بدو رس دهيرا ند و. اآمد یقافله م شيدر پ دند،يرا بد ميبرفتند. ابراه

  آمده اند؟ ونري حرم به استقبال او ب خياست که مشا دهيرس کينزد
  ق؟ياز آن زند ديخواه یگفت: چه م  ميابراه
  ؟يیگو  یم قيتو او را زند شوند، یمکه به استقبال او م خيدر او بستند. گفتند: مشا یليدر حال س شانيا

   .اوست قيزند ميگو  ی: من مگفت
 یليس یبار  نديبه استقبال تو آ خيکه مشا  یخواست یبه خود کرد و گفت: هان! م یرو  مياز او درگذشتند، ابراه چون

  (تذکره االولياء).دمي. احلمداهللا که به کام خودت بدیچند خبورد
١١٣   

  " يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً  :"۲۸و ۲۷ ياتسوره فجر ا
  باز گرد در حالی که او از تو راضی است و تو نيز از او راضی هستی. ترمجه: ای نفس مطمئن بسوی پرودرگارت
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١١٤   

 یبغداد ديجن خيه.ق. از عارفان بزرگ از شاگردان جناب ش۳۳۴بسال  یمتوف یابوبکر ُدلف بن َجحدر الّشبل
 بوده و اصل او از خراسان است

او با  یر ري با ام ديرس یند بود از بغداد او را نامه ادماو  ريآمده : و ابتداء واقعه او در آن بود که ام اءيتذکره االول در
 نيآمد به آست ۀعطس ريمگر ام گشتند یبستدند چون باز م فهيبغداد رفتند و خلعت خل فهيبه حضرت خل یمجع

و  دنديبفرمود تا خلعتش برکش فهيکرد خل  نيگفتند که چن  فهيسخن به خل نيپاک کرد ا ینيجامه خلعت دهن و ب
را دستمال  یخلعت خملوق یکرد که کس  شهياز آن متنبه شد اند یازعمل امارتش معزول کردند شبل بزدند و شيقفا
پس آنکس که خلعت پادشاه عامل را  ديآ یبر او زوال م تيو خلعت وال گردد یمستحق عزل و استخفاف م کند یم

 یتو که خملوق ريااالمهيآمد گفت: چه بود گفت: ا فهيتا با او چه کنند در حال به خدمت خل نددستمال ک
داده است  یکنند و معلومست که قدر خلعت تو چند بود پادشاه عامل مراخلعت  یادب یکه با خلعت تو ب  ینپسند یم

کنم پس برون آمد و به جملس   لدستما یپسندد که من آنرا به خدمت خملوق یکه هرگز ک  شيو معرفت خو  یاز دوست
فرستاد ديجن کيرا نزد او ريشد و واقعه بدو فرو آمد خ نساجري خ  " 
  یو » هذا َجمنوٌن.«گفتند:   یبه بازار اندر آمد. قوم یشبل یآمده : روز  یر يدر کشف احملجوب جناب هجو  زين

ِصحَِّتُکم یوزاَد ف یُجنون یأِصّحاٌء، فزاَد الّلُه ف یأنا ِعندَُکم َجمنوٌن و أنتم ِعند«الّله عنه:  یگفت، رض  » 
اميمشا د کيبه نزد من  تي. جنون من از شّدت حمبت است و صحت مشا از غااريمن هش کيو مشا به نزد وا

کناد تا   ادتيمشا ز  یار يشود و در هش ادتيکناد تا قرمب در قرب ز   ادتيمن ز  یوانگيغفلت.پس خداوند اندر د
.گردد  ادتيبُعدتان بر بُعد ز   

١١٥   
در سن سيزده سالگی در ،ش از هجرت در مدينهاز جوانرتين  ياران رسول خدا (ص) و از انصار متولد سال دهم پي

ه.ق و بيش از هزار حديث از او نقل شده  ۷۴سن سيزده سالگی در جنگ احد شرکت کرد متوفی به سال 
  است.

 
١١٦   

  " َجَهنََّم َمثْـًوى لِّْلُمَتَكبِّرِينَ َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودٌَّة أَلَْيَس ِفي : "۶۰ يهسوره زمر آ
بينی که رويهايشان سياه گرديده است آيا  دوزخ  می ترمجه: و در روز بازپسني آنانی را که برخدايتعالی دروغ بستند

  جايگاه متکربين نيست؟
   

١١٧  
به  نميدوم از  فهينقل شده است. در عهد خل یار يمسلمان شده بود که از او اخبار بس انيهوديکعب االحبار از   

تورات و زبان  یار ياخبار بس یه.ق. درگذشت. و  ۳۴مسلمان شد و در سال  یسالگ ۸۰آمد و به سن  نهيمد
نقل کرده است یعرب   
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١١٨  

َها اْألََذلَّ َوِللَِّه اْلعِ : "۸سوره منافقني آيه  زَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُقوُلوَن لَِئن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اْألََعزُّ ِمنـْ
  " َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َال يـَْعَلُمونَ 

می گويند هرگاه بسوی مدينه باز گردمي هرآنيه عزيزتر ذليل تر را بريون خواهد کرد و عزت برای خدايتعالی است و 
  .دانند منی دوريانؤمنان ولی برای پيامربش و برای م

  
١١٩   

ِمنُكْم  قَاُلوْا يَا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل رَبَِّك َلن َيِصُلوْا ِإلَْيَك فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع مَِّن اللَّْيِل َوَال يـَْلَتِفتْ  " :۸۱سوره هود آيه 
   "َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبُـَها َما َأَصابـَُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيبٍ 

ترمجه  گفتند ای لوط ما فرستادگان پرورگارت هستيم آنان هرگز بر تو دست خنواهند يافت پس مهراه با خانواده ات 
شبانه حرکت کن  و هيچ يک از مشا به پشت سر منگرد مگر مهسرت که به مهان مصيبتی گرفتار آيد که آنان گرفتار 

   آيند و آيا صبح نزديک نيست؟
  

١٢٠   
َوَال تـُْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقرِيٌب مَِّن  ": ۵۶سوره اعراف آيه 

  " اْلُمْحِسِنينَ 
ترمجه: و در زمني فساد نکنيد پس از آنی که آباد گرديده است و او را خبوانيد  بيمناک و اميد وار  که رمحت 

  اران نزديک است.خدايتعالی به نيکوک
  

١٢١  
وْا َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فَـْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْليـُْؤِمنُ  :"۱۸۶سوره بقره آيه 

  ِبي َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ 
خواند پس بايد مرا  می گومي آنکه مرا می و پاسخ پرسند پس من نزديکم می ترمجه: و آنگاه که بندگامن تو را از من

  پاسخ گويند و به من باور آورند باشد که براه آيند
  

١٢٢   
 نام زليخا در منابع يهودی ديده نشده و احتماال اين نام تنها در منابع اسالمی ذکر شده است 

١٢٣  
ام خلف يا امري خلف سجستانی  احتماال منظور ابوداود خلف بن امحد بن حممد بن خلف سجستانی معروف به ام

که از امريان و حکام سيستان  در قرن چهارم هجری بوده و تفسريی به نام تفسري سجستانی به او منسوب است و 
است به  یمعروف ريصاحب تفسکه   ه. ق.  ۳۱۶بسال  یه.ق. و متوف ۲۳۰متولد  مانيابوبکر عبداهللا بن سليا 
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مان بن اشعث معروف به ابوداود سجستانی صاحب سنن ابی داود که از و وی فرزند  سلينام "غرائب القرآن"  

  )۱۰۸باشد. (ببينيد پانوشت مشاره  می صحاح سته است
  

١٢٤   
 در تورات نام عزيز مصر فطيفور ذکر شده ولی در کتاب "احسن اقصص " نام او قطيفور آمده.

 
 ١٢٥  

يعنی  يا اور به فرزندی بر گريمي چرا که مطابق قول  " او نتخذه ولًدا گويد: " می در آيات بعدی به زليخاعزيزمصر 
حضرت آقای سلطانعليشاه در تفسري شريف بيان السعاده فی شرح مقامات عباده عزيز مصر فاقد توانايی جنسی بود 
 و هرگز نتوانست با زليخا  رابطه جنسی  بر قرار کند  لذا زليخا مهواره در خانه عزيز مصر باکره بود. واين قول با

  قول جناب شيخ امحد غزالی در مهني کتاب نيز مهاهنگ است.
  

١٢٦   
  ه.ق) از عارفان نامی و از شاگردان جنيند بغدادی است. ۲۹۱ابواسحق ابراهيم بن امحداخلواص (متوفی 

توکل او در بني تذکره نويسان معروف است چنانکه توسط جناب هجويری به سرهنگ متوکالن ناميده شده است 
 یمه هياندر باد ديخّواص گو  ميابراه والقاسم عبدالکرمي هوازن قشريی درساله خود او از چنني ياد کرده "ونيز جناب اب

ما بباش  کيتوّکل با ماست نزد ميابراه ايمرا گفت  فت،ري م دم،يرا د يیاعراب ستم،ينگر  یآواز داد باز و  یرفتم هاتف
طعام بود و ترا بدان قّوت بود و  یکه اندر و   یشهر شو تو بدانست که در  ديکه ام  یندان د،يتا توّکل تو درست آ

  "رفت، طمع از شهرها برب و توّکل کن. یبتوان نبدا
 دهيرسان یاند و قدم در توکل جبائ گفته  نياملتوکل سيو او را رئ در تذکره االولياء نيز اوصاف او اينگونه رفته است:"

بود و صاحب  یونور  ديبود و از اقران جن افتهيرا  خيامش یار يو بس ديقطع کرد هياو باد یبيس یبود که به بو 
  "یبر توکل قطع کرد هيو باد یبافت ليو او را خواص از آن گفتند که زنب قيدر معامالت و حقا فيتصن

 ميعظ یتوکل شأن اندر الّله عنه یبن امحد اخلواص، رض ميابواسحاق ابراهنيز جناب هجويری در باره او گويد :"
اندر  کوين فياست، و تصان اريو کرامات بس اتيرا آ یبود. و و  افتهيرا  اريبس خيو مشا عيرف یداشت و منزلت
» تيْ َما اْستْکفَ  عْ يِّ َوالُتضَ  تَ يْ : التـََتکلَّْف ماَکفَ نيِ َکِلَمتَ   یالِعلُم کلُّه ف«که گفت:   ديايم یو  از .قتيطر  نيمعامالت ا

آن از تو برداشته است، اندر آن تکلف  ۀشياند یتعال یاآن که خد یکيجبمله اندر دو کلمه جمتمع است:  علم
 ن،ي. مراد از ایو آخرت موفق باش ايتا در دن ینکن عياست، ضا ضهيکرد و بر تو فر   ديببايآن که ترا م گريو د ینکن

مکن که ترک  رينشود و اندر امر تقص ريبه تکلف تو متغ یکه قمست ازل  ؛یآن است که اندر قسمت تکلف نکن
  .ترا عقوبت بارآردفرمان 

از آن عجبرت نبود که خضر  چياما ه دم،يد اريبس بيعجا«گفت:   »؟یديچه د بياز عجا«که:   دنديپرس یو  از
نه از «گفت: » چرا؟«گفتند: » الّسالم از من اندر خواست تا با من صحبت کند، من اجابت نکردم. هيعل غمربيپ
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 انيتوکل مرا ز  یاعتماد کنم و صحبت و  یو که بدون حق بر   دميترس کنيطلب کردم و ل یرت از و  می ق،يآن که رف

  )۷۳" (کشف احملجوب هجويری ص از درجات کمال باشد نيا و» بازمامن ضهيدارد و به نافله از فر 
  

١٢٧   
احتماال منظور عبدالواحد بن زيد ابو عبيداهللا بصری از خطباء بصره و از شاگردان جناب شيخ حسن بصری متوفی 

  ه.ق است  ۱۷۷به سال 
  

١٢٨  
نام که خواجه وسردار  فاريفوط ، یمصر  یو مرد ، را به مصر بردند وسفياما  در کتاب مقدس نيز چنني آمده: "

 وسفيوخداوند با  ٢. ديخر  ، ه بودندکه او را بداجنا برد  یانيليرا از دست امساع یو  ، افواج خاصه فرعون بود
 ، باشد می یکه خداوند با و   ديد شيو آقا ٣خود ماند.  یمصر  یقاو در خانه آ ، شد ابيکام  یو او مرد ، بود می

و او را  ، افتيالتفات  یدر نظر و  وسفيپس  ٤آورد.  می خداوند در دستش راست ، کند می و هر آنچه او
و واقع شد بعد از   ٥. سپرد یرا بدست و  شيخو  لکميو او را به خانه خود برگماشت و متام ما ، کرد می خدمت
و  ، برکت داد وسفيرا بسبب  یخانه آن مصر  وندکه خدا  ، خود گماشته بود لکميو را بر خانه و متا م ماآنکه ا

 ، واگذاشت وسفيو آنچه داشت به دست   ٦. چه در خانه و چه در صحرا بود ، برکت خداوند بر مهه اموالش
د ".... ترمجه منظر بو  کيو ن خوش اندام وسفيخورد. و  می که  یخرب نداشت جز نان ، بود یو از آنچه با و 

  .٦تا  ١آيات   ٣٩سفر پيدايش کتاب  ١٨٩٥فارسی کتاب مقدس چاپ 
    

١٢٩  
  "  نََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاء َوَال ُشُكورًاا": ۹سوره انسان آيه 

 از مشا هيچ پاداش و هيچ سپاسی دهيم از برای وجه خدايعالی می ترمجه: جز اين نيست که مشا را خوراک
  مخواهي منی

ِم لَّْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَـوْ  : " ۱۷۷ونيز سوره بقره آيه 
اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى 

رِيَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوالسَّآئِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوَأَقاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّابِ 
  "اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ َوِحيَن 

ترمجه : نيست نيکوکار آنکه رويهای خود را به مشرق يا مغرب بگردانيد و ولی نيکوکار آن است که به خدايتعالی 
تعالی به نزديکان و يتيمان باور آورد و به روز بازپسني و فرشتگان و کتاب و پيامربان و دارايی خود را به دوستی او 

و بينوايان و در راه ماندگان و پرسندگان و بدهکاران ببخشد و مناز برپای دارد و پاکی مال دهد و استواران بر 
ا چون پيمانی بندند و شکيبايان بر زيان آنان کسانی هستند که راست گفتند و هم ايشان ها  نگام سختیها  پيما

  پرهيزگارانند. 
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١٣٠   
گونه که اشاره رفت مطابق تفسر شريف بيان السعاده فی مقامات العباده عزيز توانايی نزديکی با زليخا نداشت مهان

  از هردو فاقد فرزند بودند از اين رو تصميم گرفتند يوسف عليه السالم را بفرزندی برگريند.
  

١٣١   
َسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنفُ  ": ۱۱۱سوره توبه آيه 

الّلِه َفاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعُكُم  فَـيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التـَّْورَاِة َواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمنَ 
  " ْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ الَِّذي بَايَـ 

شت از ايشان خرد تا در راه خدا کارزار کنند پس  می ترمجه: براستی که خدايتعالی  نفسهاو اموال مؤمنان را با 
بکشند و کشته شوند وعده ای است درست  در تورات اجنيل و قرآن و آن کس که به وعده خود به خدايتعالی وفا 

  پس مژده باد مشا را که فروش آنچه فروختيد و براستی آن رستگاری برزگ است. منايد 
   

١٣٢   
 َال َوقَاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن قـُرَُّت َعْيٍن لِّي َوَلَك َال تـَْقتُـُلوُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهمْ : "٩سوره قصص آيه 

  " َيْشُعُرونَ 
اترمجه: و مهسر فرعو   ن گفت نورچشم من و توست او نکش شايد ما را نفعی رسد يا او را فرزند گريمي و آ

  دانستند. منی
  

١٣٣   
" َعَسى رَبُُّكْم َأن يـَْرَحَمُكْم َوِإْن ُعدتُّْم ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفرِيَن َحِصيًرا:  ۵۴سوره بنی اسرائيل آيه   

ببخشايد و اگر بازگرديد بازگردمي و و دوزخ را برای کافران زندانی قراردادمي ترمجه : شايد پرودگارتان مشا را  
 

١٣٤   
  " ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيمٌ : ۳۱سوره آل عمران آيه 

دوست داريد پس مرا پريوی کنيد تا خدايتعالی مشا را دوست داشته باشد و گناهانتان را ترمجه: بگو اگر خدايتعالی را 
  ببخشد و خدايتعالی خبشنده و مهربان است. 

  
١٣٥   

َسِبيِل الّلِه ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي : " ۱۱۱ هيسوره توبه آ
الّلِه َفاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعُكُم  فَـيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التـَّْورَاِة َواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمنَ 

 " الَِّذي بَايـَْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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شت از ا  یتعاليخداکه   ی: براستترمجه خرد تا در راه خدا کارزار کنند پس  می شانينفسهاو اموال مؤمنان را با 

وفا  یتعاليو قرآن و آن کس که به وعده خود به خدا لياست درست  در تورات اجن یبکشند و کشته شوند وعده ا
  است.برزگ  یآن رستگار  یو براست ديپس مژده باد مشا را که فروش آنچه فروخت ديمنا

١٣٦   
  " َوِإَذا رَأَْيَت َثمَّ رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا: " ۲۰سوره انسان آيه 

  ترمجه: پس چون به آجنا نگری نعمت بسيار و پادشاهی بزرگی بينی.
  

١٣٧   
ٌر مِّ " : ۲۲۱سوره بقره آيه  ن مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَال تُنِكُحوْا َوَال تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يـُْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخيـْ

ٌر مِّن مُّْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم ُأْولَِئَك َيْدُعوَن ِإَلى ا لنَّاِر َوالّلُه َيْدُعَو ِإَلى اْلَجنَِّة اْلُمِشرِِكيَن َحتَّى يـُْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيـْ
  " ُن آيَاتِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـيِّ 

ترمجه " به مشرکان شوهر مکنيد  تا آن هنگام که اميان آورند اگر چه زيباييشان مشا را به شگفت آرد و زنام مشرک را 
رت است از مشرک اگر چه مشا اينان را خوش آيد اينان مشا را  بزنی مگرييد تا آن هنگام که اميان آورند  بنده مؤمن 

شت و خبششش به اجازه خودش می به آتش دعوت خواند اينگونه اياتش را برای  می خوانند و خدايتعالی مشا را به 
ا روشن   کند باشد که در يابند. می آ

   
١٣٨   

َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى  َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر وَ  ": ۷۰سوره بی اسرائيل آيه  َرَزقـْ
  " َكِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

روزی ها  ترمجه و براستی هر آينه بر بنی آدم کرم کردمي و آنان را در خشکی و دريا روان ساختيم  ايشان را از پاکی
  ری دادنی.دادمي و آنان را بر بسياری از خملوقات برتری دادمي برت

  
١٣٩   

َماَواِت ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَِّكيَنَة ِفي قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن لِيَـْزَداُدوا ِإيَمانًا مََّع ِإيَماِنِهْم َوِللَِّه ُجُنوُد السَّ " :۴سوره فتح آيه 
  ".َواْألَْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

فرود آورد تا اميانی بر اميانشان بيفزايد و برای خدايتعالی است  ترمجه: او مهان است آرامش در دهلای مؤمنني
  لشکريان آمسان وزمني و خدايتعالی دانايی حکيم است.

  
١٤٠  

  "الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر الّلِه َأَال ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ": ۲۸ هيسوره رعد آ
  ريدگ می خدا دهلا آرام يادکه با   يدخدا آرام  گرفت بدان يادبا  يشانآوردند و دهلا انميکه ا  یکسان: ترمجه
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١٤١  

ءُهْم َأْو َال َتِجُد قَـْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَا : "٢٢سوره جمادله آيه 
َناءُهمْ  يَماَن َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِّْنُه َويُْدِخُلهُ  أَبـْ ْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهْم ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم اْإلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْولَِئَك ِحْزُب اللَّهِ  َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعنـْ   "َأَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َتْحِتَها اْألَنـْ
اند باکسانی که  خدايتعالی  وفرستاده  يابی که به خدايتعالی و روز باز پسني  اميان آورده منی ترمجه : " هرگز مردمی را

آنان کسانی کنند دوستی منايند اگرچه پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان و يا خانوادشان باشد  می اش رويارويی
شتهايی  می هستند که اميان در دلشان نوشته شده وخدايتعالی آنان را با روحی از خود تاييد فرمايد و آنان را به 

ا جاری است در آن جاودانه هستند خدايتعالی از آنان راضی است وآنان از  می وارد کند که رودها در زير آ
  الی هستند و آگاه باشيد که گروه خدايتعالی رستگارانند.خدايتعالی راضی هستند  آنان از گروه خدايتع

  
١٤٢   

  " ِإنََّما تُنِذُر َمِن اتـََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمن بِاْلَغْيِب فَـَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكرِيمٍ  ": ۱۱سوره يس آيه 
رمحان در غيب خشيت کند پس او را به  ترمجه: براستی که جز اين نيست که هر که از ذکر پريوی کند و به خدای

باء  مژده ده"   آمرزش و پاداشی گرا
   

١٤٣   
يَمانًا َوَعَلى ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم إِ  : "۲سوره انفال آيه 

  "ونَ رَبِِّهْم يـَتَـوَكَّلُ 
ترمجه: براستی جز اين نيست که مومنان کسانی هستند که چون خدايتعالی ياد شود دلشان برتس آيد و چون بر 

  کنند. می ايشان آيات او تعالی تالوت شود اميانشان فزونی يابد و بر پروردگار خود توکل
   

١٤٤   
  " للَِّه َوَمن يـُْؤِمن بِاللَِّه يـَْهِد قَـْلَبُه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإالَّ بِِإْذِن ا": ۱۱سوره التغابن آيه 

کند   می رسد به اجازه خدايتعالی است و هرکس به خدايتعالی اميان آورد دلش را هدايت می ترمجه: آنچه از رجنها بتو
  و خدايتعالی به هر چيزی داناست.

  
١٤٥   

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا مَُّتَشاِبًها مَّثَاِنَي تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَبـَُّهْم ثُمَّ اللَُّه نـَزَّ  : "۲۳سوره الزمر آيه 
  " َهادٍ ُه ِمْن َفَما لَ تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمن ُيْضِلْل اللَُّه 

رتين سخن را در کتابی با دوگانه متشابه(سوره محد)  فرو آورد که پوست کسانی که از  های ترمجه: خدايتعالی 
گردد اين هدايت  می افتد سپس  پوستهايشان و دهلايشان از ياد خدا نرم می ترسند از آن  بلزره می پروردگار خود
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آورد و هرکه را خدايتعالی از راه بريون برد پس برای او راهنمايی خنواهی  می خدايتعالی است که هر که را خواهد براه

  يافت.
  

١٤٦   
افمن شرح اهللا صدره لالسالم فهو علي نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر اهللا  : "۲۲سوره الزمر آيه 

  " اوليك في ضالل مبين
پس  فراخ گردانيده است پس بر نوری از پروردگارش است ترمجه: آيا آنکه خدايتعالی سينه اش را برای اسالم گشاده

  وای بر سنگدالن از ياد خدا آنان در گمراهی آشکار هستند.
  

١٤٧   
اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة  : " ۳۵سوره نور آيه 

تُـَها ُيضِ َكأَنـَّ  ُتونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ يُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُّوٌر َها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيـْ
  "اللَُّه  َعَلى نُوٍر يـَْهِدي

ا و زمني است مثل نور او چراغدانی  را ماند که در آن چراغی است چراغ در شيشه ای  ترمجه: خديتعالی نور آمسا
است. شيشه ای که چون ستاره ای از درخت زيتون درخشان است که نه خاروی و نه باخرتی  است نزديک است  
که روغن آن نورانی گردد اگر چه با آتش متاسی ندارد نوری است باالی نور خدايتعالی هرکه را خواهد به نور خود 

  زند و خدايتعالی به مهه چيز داناست. می خدايتعالی برای مردم مثالکند  می راهنمايی
   

١٤٨   
  " ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ  : "۸۹سوره الشعراء آيه  

  ترمجه: مگر آنکس که  بر خدايتعالی با دلی پاک وارد شود.
  

١٤٩   
  " بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقينَ َوَسارُِعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ  : "۱۳۳سوره آل عمران آيه 

ا و زمني است که برای پرهيزگاران آماده  شتی که به هپنای آمسا ترمجه: و بشتابيد بسوی آمرزشی از پرودگارتان و 
  شده است.

   
١٥٠   

  " َلُهم مِّن قـُرَِّة َأْعُيٍن َجَزاء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفيَ " : ۱۷سوره سجده آيه
ا پنهان کرده ام به  منی ترمجه: پس هيچ نفسی داند برای آنان از آنچه که روشنی ديدگان است چه چيز برای آ
  دادند. می پاداش آنچه که اجنام
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١٥١   

ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها  َوِإْذ َقاَل رَبَُّك ِلْلَمالَِئَكةِ : " ۳۰سوره بقره آيه 
َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ    "  َوَيْسِفُك الدِّ

ردهنده جانشني در زمني هستم عرض کردند آيا کسی ترمجه: و آن هنگام که پروردگارت به فرشتگان فرمود که من قرا
 کنيم تو را تقديس می ريزد حال آنکه ما  به ستايشت تسبيح تو می کند و خون می گماری که خرابی می را در آجنا

  دانيد. منی دامن آنچه مشا می کنيم  فرمود من می
   

١٥٢   
وَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجدوَن اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمدُ  : "۱۱۲سوره توبه آيه 

  " َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد الّلِه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 
به نيکی  ترمجه: توبه کنندگان پرستندگان ستايش کنندگان تسبيح گويان رکوع کنندگان سجده کنندگان  امر کنندگان

  و منع کنندگان از پليدی و نگاهبانان مرزهای خدايتعالی پس به مؤمنان مژده ده.
  

١٥٣  
   به او اشاره رفت ١١٧باشد که در پانوشت مشاره  می منظور کعب االحبار

١٥٤  
السالم بود بود که به دست حجاج بن  هيعل  نيبن حس یه.ق.)، از اصحاب عل ۹۵ – ۴۶( ريبن ُجبَ  ديسع
  کشته شد. یثقف وسفي
 

١٥٥  
  "َوِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل آَمنَّا بِالّلِه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهم ِبُمْؤِمِنينَ " : ۸سوره بقره آيه 

  گويند به خدايتعالی و روز جزا اميان آورده امي ولی آنان مؤمن نيستند. می ترمجه: و از مردمان کسانی هستند که
   

١٥٦   
َراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  َأمْ  : "۵۴سوره نساء آيه  َنآ آَل ِإبـْ َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه فَـَقْد آتـَيـْ

َناُهم مُّْلًكا َعِظيًما   "َوآتـَيـْ
ا عطا کرده امي حسادت  کنند پس ما به خاندان می ترمجه: آيا مردمان بر آنچه که خدايتعالی از فضل خود عطا بر آ

  ابراهيم کتاب آمسانی و پيامربی عطا کردمي و نيز آنان را پادشاهی عطا کردمي.
   

١٥٧ 
عبداهللا بن سالم از يهوديان يثرب بود که پس از هجرت پيامرب (ص) مسلمان شد گويند وی از خمالفان حضرت علی 

   عليه السالم بود



۲۱٤ 

                                                                                                                                            
١٥٨   

َن النَّاُس قَاُلوْا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاء َأال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاء َوَلِكن َوِإَذا ِقيَل َلُهْم آِمُنوْا َكَما آمَ : ۱۳سوره بقره آيه 
  "الَّ يـَْعَلُمونَ 

ترمجه: و هنگامی که به آنان گفته شود اميان آوريد مهانگونه که مردم اميان آوردند گويند آيا اميان آورمي مهانگونه که 
  دانند. منی اشيد که اينان  خود بيخردانند ولیاند آگاه ب بيخردان اميان آورده

   
١٥٩  

اخنس بن شريف از مهرتان مکه بود ولی از قريش نبود در ظاهر با پيامرب خدا روی خوش داشت ولی در پشت سر 
کرد رفيع الدين اسحاق بن حممد مهدانی در کتاب سريت رسول اهللا گويد:"و ديگر اُخنس ابن شريق  می را به متسخر
تهزاء کردی و سخن سيد رد کردی و به ظاهر، روی با سيد خوش داشتی و ازپس خبثها کردی از اشراف بود که اس

 قريش بود و حق تعالی اين آيت در حق وی فرستاد و گفت :"ای حممد  فرمان آن دروغزن مرب که سوگندها به دروغ
معايب و مثالب وی ياد کرد تا وی  خورد "(يعنی اخنس بن شريق) بعد از آن ديگر خصائل مذمومه وی برمشرد و می

را به آن بشناسد و مهچنان از وی اجتناب کند  (سريت رسول اهللا ترمجه سريت ابن اسحاق از روايت ابن هشام نشر 
  ) ۱۷۱مرکز ص 

  
١٦٠   

َيا َوُيْشِهُد الّلَه  ": ۲۰۴سوره بقره آيه  نـْ َعَلى َما ِفي قَـْلِبِه َوُهَو أََلدُّ َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قَـْولُُه ِفي اْلَحَياِة الدُّ
  " اْلِخَصامِ 

دهد بر آنچه   می آورد وخدايتعالی گواهی می ترمجه: و از ميان مردمان سخن کسی در زندگانی دنيا تو را به شگفت
  که در دل اوست و سخت ترين دمشنان است.

   
١٦١   

جنگ خندق توانست بني قريش و يهوديان  نعيم بن مسعود از يهوديان تازه مسلمان از قبيله بنی قريظه که در
  متخاصم اختالف افکند.

   
١٦٢   

 الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم فَـَزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوْا َحْسبُـَنا:"۱۷۳سوره آل عمران آيه 
  " الّلُه َونِْعَم اْلوَِكيلُ 
ا گفتند که براستی هرآينه مردم بر عليه مشا مجغ شده ترمجه: آنانی که  اند پس برتسيد از ايشان پس اميان  مردم به آ

رتين کارگزاران است.   آنان فزونی يافت و گفتند خدايتعالی ما را بس است و او 
   

١٦٣   
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نی قرار داد که به ابوسفيان بن حرب اموی که در سال هشتم هجری مسلمان شد و پيامرب خانه او را حرمي امن کسا

  شدند. می اسالم تسليم
  

١٦٤   
  ببينيد پانوشت پيشني را

  
١٦٥   

  " َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ : " ۲۷سوره احلج ايه 
  و برهر شرت الغری  از هر راه دوری.آيند سوی تو پياده  می ترمجه: و مردم فراخوانده شدند به حج

  
١٦٦   

  " ثُمَّ َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  : "۱۹۹سوره بقره آيه 
  است. شوند و براستی که خدايتعالی آمرزنده و مهربان می ترمجه: سپس روانه شويد از جهتی که بقيه مردم روانه

   
١٦٧   

  " يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ  : "۱۵سوره فاطر آيه 
  ترمجه: ای مردم مشا مجلگی نيازمند خدايتعالی هستيد  خدايتعالی بی نياز و سيايش شده است.

   
١٦٨  

يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه أَنَداًدا ُيِحبُّونـَُهْم َكُحبِّ الّلِه َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لِّّلِه  َوِمَن النَّاِس َمن : "۱۶۵سوره بقره آيه 
َة ِلّلِه َجِميًعا َوَأنَّ الّلَه َشِديُد اْلَعَذابِ    " َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ظََلُموْا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

دارد و  می و آنان را چون خدايتعالی دوست  گريد می ی برای خدايتعالی برهاي کسی است که شبيهترمجه: و از مردم  
ديدند زمانی را که  می آنانی که اميان آوردند شديدترين عشق را به خدايتعالی دارند و اگر کسانی که ستم کردند

  ترين کيفرهاست. بينند پس متامی نريوها برای خدايتعالی است و او دارای سخت می عذاب را
   

١٦٩   
َذا َلُهَو َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل يَا أَيـَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ هَ  : "۱۶سوره منل آيه 
  " اْلَفْضُل اْلُمِبينُ 

اند و اين  اند و از هرچيزی ما را داده بان مرغان آموختهترمجه: و مرياث داوود به سليمان رسيد و گفت ای مردم مارا ز 
  خبششی آشکار است.

   
١٧٠   
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  " َكلُِّم النَّاَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهًال َوِمَن الصَّاِلِحينَ ي : "۴۶سوره آل عمران آيه 

  کند. می ترمجه: و با مردم در گاهواره و به گاه کودکی سخن 
  

١٧١   
ُهَما رَِجاًال   يَا أَيـَُّها : "۱سوره نساء آيه  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  " َكِثيًرا َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
از پرودگارخود پرهيز کنيد آنکه مشا را از وجودی يگانه آفريد و از آن جفت او را آفريد از آن دو  ترمجه: ای مردم

کنيد  براستی که  می مردان و زنان بسياری پراکنده ساخت و پروا کنيد از پرودگار خود که ا يکدگر به نام ادرخواست
  خدايتعالی بر مشا مراقب است

  
١٧٢  

نَـُهْم ِفيَما ِفيهِ َوَما كَ  :"١٩سوره يونس آيه   اَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة فَاْختَـَلُفوْا َوَلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي بـَيـْ
  " َيْخَتِلُفونَ 

ا در  ترمجه: و نبودند مردمان مگر ملتی يگانه ولی با يدکديگر اختالف کردند و اگر نبود کلمه پروردگارت بني آ
  شد. می کردند داوری می ختالفآنچه که ا

 
١٧٣   

  " َلَخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ  : "۵۷سوره غافر آيه 
ا بزرگرت است ولی بيشرت مردم اين را ا و زمني از آفرينش انسا   انند. د منی ترمجه: هرآينه  آفرينش آمسا

  
١٧٤   

  نگاه کنيد به پانوشت پيشني
  

١٧٥   
  احتماال منظور ابوصاحل کلبی از مفسرين طبقه دوم (تابعني) است که هم عصر جناب شيخ حسن بصری بود

١٧٦  
مهانگونه که پيشرت اشاره رفت بن يامني کوچکرتين فرزند يعقوب عليه السالم بود ونه  يوسف عليه السالم  گرچه وی 

نزد پدر بود.پس بن يامني از برادر خود يوسف عليه السالم کوچکرت بود بنابراين با توجه به مهراهی عزير ترين فرزند 
سال برای يوسف عليه  ۱۷بايست داشته باشد قول  می اجباری بن يامني با برادران و شرايط سنی که در اين مهراهی

  رسد.  می السالم مناسبرت بنظر
 

١٧٧   
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  بدين عبارت نقل شده:  ۱۰صخه  ۱اب شريف اصول کافی جلد قريب به اين مضمون حديثی در کت

َعطّاُر َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَّمٍد َعِن َأْخَربَنَا أَبُو َجْعَفٍر ُحمَّمُد ْبُن يـَْعُقوَب َقاَل َحّدَثِين ِعّدٌة ِمْن َأْصَحابَِنا ِمْنُهْم ُحمَّمُد ْبُن َحيَْىي الْ "
َل َلُه ِء ْبِن َرزِيٍن َعْن ُحمَّمِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع َقاَل َلّما َخَلَق الّلُه اْلَعْقَل اْسَتْنَطَقُه ُمثّ َقااحلََْسِن ْبِن َحمُْبوٍب َعِن اْلَعَال 

ِإَيلّ ِمْنَك َو َال َأْكَمْلُتَك ِإّال ِفيَمْن  أَْقِبْل َفَأقـَْبَل ُمثّ َقاَل َلُه أَْدِبْر َفَأْدبـََر ُمثّ َقاَل َو ِعّزِيت َو َجَالِيل َما َخَلْقُت َخْلقًا ُهَو َأَحبّ 
  " ُأِحّب أََما ِإّين ِإيّاَك آُمُر َو ِإيّاَك أَنْـَهى َو ِإيّاَك أَُعاِقُب َو ِإيّاَك أُثِيبُ 

گفت باز    ، چون خدا عقل را آفريد از او بازپرسى كرده باو گفت پيش آى پيش آمد: امام باقر(ع) فرمايدترمجه: 
تر باشد نيافريدم و ترا تنها بكسانيكه  فرمود بعزت و جالمل سوگند خملوقى كه از تو به پيشم حمبوب ، بازگشت ، گرد

 کنم و به تو پاداش می دارم و به تو کيفر می دهم و به تو باز می به تو فرماننا دوستشان دارم بطور كامل دادم. مها
  . دهم می

  ين شرح نقل شده است: نيز در مهان صفحه حديثی در خصوص معنی عقل به ا
اَل قـُْلُت َلُه َما اْلَعْقُل َقاَل َما َأْمحَُد ْبُن ِإْدرِيَس َعْن ُحمَّمِد ْبِن َعْبِد اْجلَّباِر َعْن بـَْعِض َأْصَحابَِنا َرفَـَعُه ِإَىل َأِيب َعْبِد الّلِه ع قَ  -"

اّلِذي َكاَن ِيف ُمَعاِويََة فَـَقاَل تِْلَك الّنْكرَاُء تِْلَك الّشْيطََنُة َو ِهَي َشِبيَهٌة ُعِبَد ِبِه الّرْمحَُن َو اْكُتِسَب ِبِه اْجلَِناُن َقاَل قـُْلُت فَ 
  "بِاْلَعْقِل َو لَْيَسْت بِاْلَعْقلِ 

شخصى از امام ششم عليه السالم پرسيد عقل چيست؟ فرمود چيزى است كه بوسيله آن خدا پرستش شود و ترمجه: 
آن شيطنت  ، آن نرينگست: تم پس آنچه معاويه داشت چه بود؟ فرمودگف: شت بدست آيد آن شخص گويد

  آن منايش عقل را دارد وىل عقل نيست. ، است
   

١٧٨   
در تفسري شريف بيان الَسعاده فی مقامات العباده ذيل اين آيه از حکم عالوه بر نبوت به واليت نيز تعبري شده و 

  باشد. می ) بر علم (قوه تشخيص نيک و بد يا حالل وحرام) دليل آن تقدم مرتبتی و شرافتی حکم (نبوت و واليت
   

١٧٩   
َوَأِقِم الصََّالَة َطَرَفِي النـََّهاِر َوزَُلًفا مَِّن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى  : "۱۱۴سروه هود آيه 

  " ِللذَّاِكرِينَ 
برند و اين ياداوری  می راها  پليدیها  روز و پاسی ازشب  براستی که نيکی ترمجه: و برپای دار مناز را در ساعات

  است برای ياد آوردندگان.
  

١٨٠   
ْحَسانُ  :" 60سوره رمحن آيه   ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ   "َهْل َجَزاء اْإلِ

  ترمجه : آيا سزای نيکی جز نيکی است
  

١٨١  
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  سوره آل عمران : ١٣٤در تفسريشريف بيان السعاده فی مقامات العباده ذيل آيه

  "  والکاظمين الغيظ و العافين عن الناس و اهللا يحب المحسنين" 
 یتعاليکنند و فروخورندگان خشم و درگذرندگان از مردم و خدا می خبشش یو تندگدست شيکه در گشا  یآنان ترمجه:

  را دوست دارد کوکارانين
  رجه ربوبيت بشمار آمده است. در طی مراتب سلو ک،  "احسان"  آخرين درجه عبوديت و اولني د

اما در باب معنی احسان در کتاب عهد اهلی اثر خامه مرحوم حضرت آقای حاج علی تابنده حمبوبعليشاه حديثی 
بدين مضون نقل گرديده است: " قال رسول اهللا (ص): االحسان ان تعبداهللا کاَنک تريه و ان مل تکن تراه فانَه يراک" 

فرمايند خدايتعالی را آنگونه عبادت کن که گويی او  می خدا (ص) در اين حديثحديث حديث نبوی است رسول 
  بيند. می بينی اوتو را منی بينني و اگر تو او را می را

توان در کتاب صحيح مسلم  می منت کامل اين حديث  را که معموال از طريق عامه ازخليفه دوم عمر نقل شده است
مني مضمون  از طريق خاصه از حضرت رسول (ص) جزء ) يافت ولی حديث د٥٧(کتاب اميان ص  يگری 

اند نقل شده است که يا اباذر اعبداهللا کأَنک تراه و مل يکن تراه فانَه يراک (مکارم  وصايايی که به ابوذر غفاری نوده
تاب ).پايان نقل از ک٧٤،  صحفه ٧٤،  مهچنني حباراالنوار،  کتاب الروضه،  جلد ٥٣٩االخالق،  طربسی،  ص 

  عهداهلی
  

١٨٢   
ه.ق و صاحب کتاب مواعظ  ۲۸۳از عارفان بزرگ قرن سوم متوفی به سال  یابوحممدسهل بن عبدالّله التُّسرتَ 

به سهل  انيسهل یتوال" العارفني است.طريقه سلهيه منسوب به اوست چنانکه در کشف احلجوب مذکوراست:
گذشت،   یچنانکه ذکر و  شان؛يا ین اهل تصّوف بود و کربااز حمتشما یباشد و و  هيرمحة الّله عل یعبدالّله الّتسرت 

ظاهر بود   اريبس نيرا براه ی. و قتيطر  نيو در مجله اندر وقت خود سلطان وقت بود و از اهل حل و عقد اندر ا
  "دآن عقل عاجز شو  اتيکه از ادراک حکا

 قيطر  اضتيجماهدت و ر  یاز رو  دانيو پرورش مر  گويد:"ها   ونيز در بيان تفاوت طريقت سهليه با ساير طريقت 
 همي. رمحة الّله علانيجنيد قيباطن طر  هو به مراقب انيمحدون قيطر  شانيو حرمت ا شانياست، و خدمت درو  انيسهل
  )۹۲"  (کشف احملجوب ص .نيامجع

روز مهه  کيجهد کن تا «را گفت:  یديمعروف است که: مر  اتيو اندر حکا در حاالت وی مذکور است که :"
چنان  .» وندياکنون شبها بدان پ«مهچنان تا بر آن خوکرد. گفت:  گريروز و سد گريو د» که: الّله الّله.  يیگو يروز م

شد. آنگاه   یاندر خواب، تا آن عادت طبع و  یگفتيمهان م یديخواب د یکرد تا چنان شد که اگر خود را به جا
که مهه روزگارش مستغرق آن گشت. قاَل   تا چنان شد» مشغول شو. ادداشتيبازگرد به  نياکنون از ا«گفت: 

  ».ِذْکُر اللِّساِن َغْفَلٌة و ِذْکُر اْلَقْلِب قـُْربَةٌ «بـَْعُضُهم: 
ا یوقت  آمديم نيخون از سرش بر زم یآمد و بشکست و قطرهها یاز هوادرافتاد، بر سر و  یبود، چوب یاندر خا

  »الّله الّله.«که:   شديم دينبشته پد
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ماطََلَعْت مشٌس َوالَغرَبْت َعلی أهِل َوْجِه اْألَْرِض اّال َوُهم ُجّهاٌل بِالّلِه، إّال َمْن يُؤثُِر الّلَه «فت: ه گواز سخنان اوست:ک

  »َعلی نـَْفِسِه َوُروحِه َوُدنياه و آِخَرتِه.
برگزيد آفتاب برنيامد و فرو نشد بر هيچ کس از روی زمني که وی نه به خداوند تعالی جاهل بود، مگر آن که وی را 

بر تن و جان و دنيا و آخرت؛ يعنی هر که دست اندر آگوش خود دارد، دليل آن بود که وی به خداوند عّز و جّل 
جاهل بود؛ از آنچه معرفت وی ترک تدبري اقتضا کند و ترک تدبري تسليم بود و اثبات تدبري از جهل باشد به تقدير 

  )٦٧(کشف احلجوب ص 
  

١٨٣   
ُه نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة  اللَّ  : "٣٥سوره نور آيه 

تُـهَ  ُتونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُّوٌر ا ُيِضيُء َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيـْ
  " َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

ا و زمني است مثل نور او چراغدانی  را ماند که در آن چراغی است چراغ د ر شيشه ای ترمجه: خديتعالی نور آمسا
است. شيشه ای که چون ستاره ای درخشان از درخت زيتون نه خاروی و نه باخرتی  نزديک است که روغن آن 
 نورانی گردد اگر چه با آتش متاسی ندارد نوری است باالی نور خدايتعالی هرکه را خواهد به نور خود راهنمايی

  ه مهه چيز داناست.زند و خدايتعالی ب می کند خدايتعالی برای مردم مثال می
  

١٨٤  
باشد. چنانکه فرشتگان  منی بايد بياد داشت لفظ اسالم و کلمه مسلمان تنها منحصر به پريوان حضرت حممد (ص)

 اهلی که برای جنات لوط عليه السالم از عذاب اهلی خدمت حضرت ابراهيم عليه السالم رسيده بودند چنني عرض
  )٣٦" (سوره الذريات آيه َر بـَْيٍت مَِّن اْلُمْسِلِمينَ َفَما َوَجْدنَا ِفيَها َغيْـ کنند: "  می

  ترمجه: پس نيافتيم جبز يک خانه از مسلمانان. 
د به تعبري قرآن کردمي مسلمان حمسوب  گردند لذا اطالق   می بدين حلاظ هرآنکه به بندگی يکی از پيامربان سر 

  الم کامال موجه است.کلمه مسلمان به زليخا در صورت پذيرفنت واليت يوسف عليه الس
   

١٨٥   
توان ترمجه کرد. اگر "انه"  ضمري اشاره به خدايتعالی باشد معنی آيه خواهد بود: "پناه من  می اين آيه را به دو وجه

رتين جايگاه من است" و اگر "انه" به قرينه "ربی"  ضمري اشاره به عزيز مصر  خدايتعالی است   اوپروردگار من و 
السالم در خانه او بود و در خانه او پرورش يافت  آنگاه معنی آيه خواهد بود: " به  باشد که يوسف عليه

  برم براستی که او (عزيز مصر) پروردگار من است و جايگاه مرا خوب داشته است. می خدايتعالی پناه
  رسد به قرينه مطالب بعدی معنی دوم آيه مورد نظر جناب شيخ امحد غزالی بوده است.  می بنظر

  
١٨٦   
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َحْسَرًة  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم لَِيُصدُّوْا َعن َسِبيِل الّلِه َفَسُينِفُقونـََها ثُمَّ َتُكوُن َعَلْيِهمْ  : "۳۶سوره انفال آيه 

  "  ثُمَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُرونَ 
کنند پس بزودی دارايی خود را  می ورزيدند  دارايی خود را برای بسنت راه خدا خبششترمجه: براستی آنانی که کفر 

ا جز حسرت  شوند و آنانی که کفر ورزيدند بسوی جهنم رانده می ماند پس مغلوب منی خواهند داد و بر آ
  شوند.  می

   
١٨٧   

َيْحَفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم وَ : " ٣٠سوره نور آيه 
  " َيْصنَـُعونَ 

ا پاکرت است براستی که  ترمجه: مؤمنان را بگو چشمان را فرو گريند و پاکدامنی را نگاه دارند و اين برای آ
  کنند آگاه است. می خدايتعالی به آنچه که

  
١٨٨   

  ان خود طی ابياتی بسيار زيبا اين واقعه را اينچنني شرح داده است: سعدی عليه الرمحه در بوست
عشــــــــق مســـــــــت مـــــــــیزليخــــــــا چـــــــــو گشــــــــت از

 چنــــــــــــــان ديــــــــــــــو شــــــــــــــهوت رضــــــــــــــا داده بــــــــــــــود
 بتــــــــــــــی داشــــــــــــــت بــــــــــــــانوی مصــــــــــــــر از رخــــــــــــــام
 در آن حلظــــــــــــــــه رويــــــــــــــــش بپوشــــــــــــــــيد و ســــــــــــــــر
ـــــــــه کنجـــــــــی نشســـــــــت ـــــــــوده يوســـــــــف ب  غـــــــــم آل
 زليخـــــــــــــــــا دو دســـــــــــــــــتش ببوســـــــــــــــــيد و پـــــــــــــــــای

 مکـــــــــــــشبـــــــــــــه ســـــــــــــندان دلـــــــــــــی روی درهـــــــــــــم 
ــــــــــر چهــــــــــره جــــــــــوی ــــــــــده ب  روان گشــــــــــتش از دي
ــــــــــــــو در روی ســــــــــــــنگی شــــــــــــــدی شــــــــــــــرمناک  ت
 چـــــــــــه ســـــــــــود از پشـــــــــــيمانی آيـــــــــــد بـــــــــــه کـــــــــــف
 شـــــــــــــــراب از پـــــــــــــــی ســـــــــــــــرخ رويـــــــــــــــی خورنـــــــــــــــد
 بــــــــــــــه عــــــــــــــذر آوری خــــــــــــــواهش امــــــــــــــروز کــــــــــــــن

  

  

 بـــــــــــــه دامـــــــــــــان يوســـــــــــــف در آوخيـــــــــــــت دســـــــــــــت
 کـــــــــه چـــــــــون گـــــــــرگ در يوســـــــــف افتـــــــــاده بـــــــــود
 بـــــــــــــــــــــر او معتکـــــــــــــــــــــف بامـــــــــــــــــــــدادان وشـــــــــــــــــــــام
 مبـــــــــــــــــادا کـــــــــــــــــه زشـــــــــــــــــت آيـــــــــــــــــدش در نظـــــــــــــــــر

 ز نفــــــــــــــــس ســــــــــــــــتمکاره دســــــــــــــــت بــــــــــــــــه ســــــــــــــــر
 کـــــــــــــه ای سســـــــــــــت پيمـــــــــــــان ســـــــــــــرکش در آی
 بـــــــــــه تنـــــــــــدی پريشـــــــــــان مکـــــــــــن وقـــــــــــت خـــــــــــوش
 کـــــــــــــــه برگـــــــــــــــرد و ناپـــــــــــــــاکی از مـــــــــــــــن جمـــــــــــــــوی
ــــــــــــــــــد پــــــــــــــــــاک ــــــــــــــــــاد از خداون  مــــــــــــــــــرا شــــــــــــــــــرم ب
 چــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــرمايه عمــــــــــــــــــر کــــــــــــــــــردی تلــــــــــــــــــف
ــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــی برن ــــــــــــــــــــــــــــت   زرد روي  وز او عاقب
ـــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــخن  کـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــردا منان

  
  )۱۷۷(بوستان سعدی ص                  

  
١٨٩   

  "  َوَال تـَْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبيًال  ": ٣٢يه سوره بنی اسرائيل آ
  ترمجه: و به زنا نزديک نشويد که آن گناهی آشکار 
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وال تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء اال ما قد سلف انه كان فاحشه و مقتا و ساء : " ٢٢و نيز سوره نساء آيه 

  "سبيال
پدران مشا به عقد خويش در آوردندند از زنان به عقد خود درنياوريد مگر آنچه که گذشته ترمجه: و آنانی را که 

  است که آن کاری ناشايست و راهی بد است
  

١٩٠   
ْم َأْعَداء َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنتُ  ": ۱۰۳سوره آل عمران آيه 

َها َكَذِلَك يـُبَـيُِّن الّلُه َلُكْم فَأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفأَنَقذَكُ  م مِّنـْ
  " آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ 

يد و پراکنده مباشيد و ياد کنيد پاداشهای خدايتعالی را برمشا  آن هنگام  ترمجه: و به ريسمان خدايتعالی مجلگی بياوز 
که  بايکديگر دمشن بوديد پس بني دهلايتان دوستی داد پس به پاداش او برادران مهنشني يکديگر شديد و بر لبه 

د باشد که راه را کن می ش را برای مشا آشکارهاي پرتگاه آتش بوديد پس مشا را از آن بازگرفت  خدايتعالی نشانه
  دريابيد.

   
١٩١   

اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ  ": ۱۹۷سوره بقره آيه 
َر الزَّاِد    " التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن يَا ُأْوِلي األَْلَبابِ َوَما تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُه الّلُه َوتـََزوَُّدوْا فَِإنَّ َخيـْ

تواند در حج مهبسرت  منی ترمجه: زيارت خانه خدا در ماههای معينی است پس هر آنکه آن را بر خود واجب گرداند
رتين ت می آوريد خدايتعالی می شود يا گناه کند و يا جمادله منايد و آنچه از نيکی جبای ها  وشهداند و توشه برگرييد و 
  پرهيزگاری است پس از من بپرهيزيد ای دارندگان خرد.

   
١٩٢   

ٌر َذِلكَ  : "۲۶سوره اعراف آيه   يَا بَِني آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوَءاِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـَّْقَوَى َذِلَك َخيـْ
  " ِمْن آيَاِت الّلِه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

شرمگاههای را بپوشاند ونيز برای مشا  های ترمجه: ای فرزندان آدم بدرستيکه برای مشا پوششی فروفرستادمي تا بدی
رتين پوششهاست و اين از نشانه   خدايتعالی است باشد که بياد داشته باشند. های زينتی است و پوشش پرهيزگاری 

   
١٩٣   

ُروا ِفي قـُُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة فَأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكفَ  : "۲۶سوره فتح آيه 
  " َعِليًماَوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء 
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م که آنانی که کافر شدند در دهلايشان تعصب گذاردند تعصبی از نادانی پس خدايتعالی بر فرستاده ترمجه: آن هنگا

خود آرامشی فروفرستاد و نيز بر مؤمنان و آنان را به کلمه تقوی واداشت چرا که آنان به آن سزاوارترند و اهل آن 
  هستند  وخدايتعالی به هرچيزی داناست.

   
١٩٤   

اآلِخِر ْيَس اْلِبرَّ َأن تـَُولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَـْوِم لَّ : ۱۷۷سوره بقره آيه 
َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّآئِِليَن َوِفي َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن 

والضَّرَّاء َوِحيَن اْلَبْأِس الرِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساء 
  "ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن 

خود را به خاور و باخرت بگردانيد  و لی نيکی آن است که به خدايتعالی  و  های ترمجه: نيکی آن نيست که روی 
روز جزاء و فرشتگان و کتاب و پيامربان اميان آورد و مال خود را به حمبت اوتعالی به نزديکان و يتيمان و نيازمندان 

ش کند و مناز بر پای دارد و از دارايی خود نيازمندان را خبشش کند و در راه ماندگان  و دين برگردن دارندگان  خبش
و و آنانی که ها  به هنگام دشواریها  و زيانها  و استواران بر پيمان چون پيمانی بندند  و شکيبايان در سختی

  راست گفتند  و هم ايشان پرهيزگارانند.
   

١٩٥   
  "يِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقينَ َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب فِ  :"۲سوره بقره آيه 

  ترمجه: اين کتابی است که در آن شکی نيست برای هدايت پرهيزگاران
  

١٩٦   
الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل  : "۱۹۴سوره بقره آيه 
  " ُكْم َواتـَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقينَ َما اْعَتَدى َعَليْ 

ترمجه: ماه حرام در برابر ماه حرام و قصاص برای حرمت هاست پس هرکس به مشا ستم کرد به مهان اندازه به او 
  ستم کنيد و بپرهيزيد از خدايتعالی و بدانيد که خدايتعالی با پرهيز کنندگان است.

   
١٩٧   
َنُكْم َكاِتبٌ  : "۲۸۲وه بقره آيه سر   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب بـَّيـْ

ِه اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق الّلَه رَبَُّه َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه بِاْلَعْدِل َوَال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه الّلُه فَـْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَليْ 
ُه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوْا َشْيًئا َفإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأن يُِملَّ ُهَو فَـْلُيْمِلْل َولِيُّ 

ْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فَـَرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما فَـُتذَكَِّر َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم فَِإن لَّ 
َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد  َلى َأَجِلهِ ِإْحَداُهَما اُألْخَرى َوَال يَْأَب الشَُّهَداء ِإَذا َما ُدُعوْا َوَال َتْسَأُمْوْا َأن َتْكُتبُـْوُه َصِغيًرا َأو َكِبيًرا إِ 

َنُكْم  فَـَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها الّلِه َوَأْقوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ تـَْرتَابُوْا ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونـََها بـَيـْ
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َوَال َشِهيٌد َوِإن تـَْفَعُلوْا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتـَُّقوْا الّلَه َويـَُعلُِّمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكلِّ  َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوَال ُيَضآرَّ َكاِتبٌ 

  " َشْيٍء َعِليمٌ 
  

ترمجه  ای آنانی که اميان آورده ايد اگر وامدار شديد به زمانی معني پس آن را بنوشته درآوريد پس بايد نويسنده ای 
ن را بداد بنويسد و هيچ نويسنده ای نبايد از نوشنت سرباز بزند مهانگونه خدايتعالی او را نوشنت از ميان مشا آ

آموخت او نيز بايد (به سپاس) آن بنويسد و آنکه بدهکار است بايد بنويسنده بگويد چه بنويسد و بايد از 
حق است سرپرست او بگويد چه خدايتعالی پرودگارش پروا کند و چيزی را فرو مگذارد  و اگر آنی که دارای 

خواهيد بايد گواه  می بنويسند بداد و دو گواه از ميان مردان برگريند و اگر مردان نبودند يک و دو زن از آنانی که
باشند تا اگر يکی از آن دو خواست از راه درست بريون رود بايد او را ياد اوری کنند و بايد گواهان خودداری 

و نبايد خسته شويد از نوشنت خرد يا کالن تا زمان خودش. اين نزد خدايتعالی به داد نکنند اگر خوانده شدند 
رتاست که دچارشک نشويد و اگر بنقد جتارت کرديد پس گناهی نيست بر مشا که آن را ننويسيد  نزديک تراست و 

نگام خريدوفروش ونبايد هيچ نويسنده ای و هيچ گواهی زيان ببينند و ا  گر چنني کنيد پس آن گناهی وگواه بگرييد 
  آموزاند و خدايتعالی به هرچيزی داناست.  می برگردن مشا و ازخدايتعالی پرواکنيد وخدايتعالی مشا را

   
١٩٨   

  "ُكْم تـَتـَُّقونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلَّ  :" ۱۸۳سوره بقره آيه  
ای کسانی که باور آورده ايد روزه برمشا نوشته شد مهانگونه که بر کسانی پيش از مشا نوشته شد باشد که پرهيزگاری  

  کنيد
   

١٩٩   
اَل ِفي اْلَحجِّ ْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجدَ ا : "۱۹۷سوره بقره آيه 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَُّقوِن يَا ُأْوِلي األَ    "ْلَباِب َوَما تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يـَْعَلْمُه الّلُه َوتـََزوَُّدوْا فَِإنَّ َخيـْ
تواند در حج مهبسرت  منی است پس هر آنکه آن را بر خود واجب گرداند ينیمع یخانه خدا در ماهها يارتز : ترمجه
رت  رييدداند و توشه برگ می يتعالیخدا يدآور  می یجبا يکیو آنچه از ن يدجمادله منا ياگناه کند و   ياد شو  ها  توشه ينو 
  خرد اندارندگ یا يزيداست پس از من بپره يزگاریپره

   
٢٠٠   

َرَها َلُكْم لُِتَكبـُِّروا اللََّه َلن يـََناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـَّقْ  : "۳۷سوره حج آيه   َوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخَّ
  " َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنينَ 
ا ا و به اوتعالی تقوای مشا منی به خدايتعالی نه گوشتهای آ ای آ ا را رای مشا رام   می سد و نه خو سد بدينگونه آ

  که مشا را هدايت کرد و نيکوکاران را مژده بده.  کرد تا خدايعالی را بزرگ داريد به آنچه
  



۲۲٤ 

                                                                                                                                            
٢٠١   

  "َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُه بَِبْدٍر َوأَنُتْم َأِذلٌَّة َفاتـَُّقوْا الّلَه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  :"۱۲۳سوره آل عمران آيه 
  يد که سپاس گوييد و هر آينه مشا را در روز بدر ياری کردمي و مشا خوار بوديد پس ازخدايتعالی پرواکنيد شا

  
٢٠٢   

ُهْم َواتـََّقوْا  : "۱۷۲سوره بقره آيه  َأْجٌر الَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ِلّلِه َوالرَُّسوِل ِمن بـَْعِد َمآ َأَصابـَُهُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِمنـْ
  " َعِظيمٌ 

نکه آنان را سختی در رسيد برای  ترمجه: آنان کسانی هستند که خدايتعالی را پاسخ دادند و پيامربش را پس از آ
  کسانی از ايشان که نيکی کردند و پرهيزگاری کردند پاداشی سرتگ است.

   
٢٠٣   

  " وَُكُلوْا ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َحَالًال طَيًِّبا َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذَي أَنُتم ِبِه ُمْؤِمُنونَ : " ١١٤سوره حنل آيه 
  روزی فرمود و از خدايتعالی که به او باور آورده ايد پروا کنيد ها  لی مشا را از پاکیترمجه: پس  خبوريد آنچه خدايتعا

٢٠٤   
  "يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  :" ۲۷۸سوره بقره آيه 

  پروا کنيد و دنباله ربا را رهاکنيد اگر  اميان آوردنگان هستيدای کسانی که اميان آورده ايد از خدايتعالی 
  

٢٠٥   
َلُهم  ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضُّوَن َأْصَواتـَُهْم ِعنَد َرُسوِل اللَِّه ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قـُُلوبـَُهْم ِللتـَّْقَوى: " ۳سوره حجرات آيه 
  " مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ 

نی که صدای خود را در نزد فرستاده خدايتعالی فرومی آورند آنانی هستندکه خدايتعالی دهلای ايشان را به ترمجه آنا
  پرهيزگاری آزموده است و برای آنان آمرزشی برزگ است.

  
٢٠٦   

َمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو فَارُِقوُهنَّ بِ  : "۳و ۲ های سوره طالق آيه
ِق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا َويـَْرزُْقُه مِّنُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ِللَِّه َذِلُكْم يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوَمن يـَتَّ 

" َلى اللَِّه فَـُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًاِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب َوَمن يـَتَـوَكَّْل عَ   
ا جدا شويد و  از دادگران  ترمجه " پس چون زمانشان سر آمد يا به شايستگی نگاهشان داريد و يا به نيکی از آ

اين اندرزی است برای کسی که به خدايتعالی وروز بازپسني دو تن گواه برگرييد و برای خدايتعالی گواهی دهيد و 
دهد که  می دهد * و او ار از جايی روزی  می باور دارد و هرکس از خدايتعالی پرهيز منايد برای او راه بريون رفتی فرارا

ار ار او را برآورد آورد و هرکس برخدايتعالی تکيه کند پس او تعالی اورا کافی است بدرستيکه خدايتعالی ک منی به مشار
  براستی خدايتعالی برای هر چيزی اندازه ای قرار داده است.
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٢٠٧   
ِئي َلْم َيحِ  : "۴سوره طالق آيه   تـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ْبُتْم َفِعدَّ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن اْرتـَ ْضَن َوالالَّ

  " َجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسًراَوُأْوَالُت اْألَْحَماِل أَ 
اند و  كه خون نديده  آنانیديدن نوميدند اگر شك داريدعده آنان سه ماه است و  و آن زنان مشا كه از خونترمجه: 

فراهم  آسانیبراى او در كارش  پروا دارد الیيتعزنان آبسنت مدتشان اين است كه وضع محل كنند و هر كس از خدا
 .سازد

   
٢٠٨   

  " َذِلَك َأْمُر اللَِّه أَنَزَلُه ِإلَْيُكْم َوَمن يـَتَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا ": ۵سوره طالق ايه 
او را  های خدايتعالی پروا کند بدی و اين فرمان خدايعالی است که به سوی مشا فرو آورده است و هر کس از

  بپوشاند و پاداشش را بزرگ گرداند.
  

٢٠٩   
َنُفِسُكْم َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه " : ۱۶سوره تغابن آيه  ًرا ألِّ فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخيـْ

  "فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
توانيد پروا کنيد و به او گوش فرا دهيد و اورا فرمان بريد و برای نيکی خودتان  می دايتعالی هرآنچه کهپس از خ

  خبشش کنيد و آنکه خست خودش را در زجنري کند پس ايشان رستگارانند.
   

٢١٠   
َناُكْم ُشُعوبًا َوقَـَباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعلْ  : "۱۳سوره حجرات آيه 

  "ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر 
قرار دادمي تا يکديگر را بشناسيد ها  ترمجه: ای مردمان ما مشا را از يک مرد و زن آفريدمي و مشا را در ملتها و قبيله

  نزد خدايتعالی پرهيزگارترين مشا ست و خدايتعالی دانای آگاه است. براستی که گرامی ترين مشا
  

٢١١   
  ۱۰۲سوره آل عمران آيه 

  
٢١٢   

  " يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا الّلَه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ : ١٠٢سوره آل عمران آيه 
ار که بسوی مرگ نرويد ترمجه: ای کسانی که اميان آو  رده ايد از خدايتعالی پروا کنيد آنچنان که سزاوار اوست و ز

  مگر آنکه مسلمان باشيد
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َنُفِسُكْم َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه : "۱۶سوره تغابن آيه  ًرا ألِّ فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَنِفُقوا َخيـْ

  " ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  فَُأْولَِئكَ 
رت است و  ترمجه: پس از خدايتعالی پروا کنيد و گوش فرا دهيد و پريوی مناييد و خبشش کنيد که اين برای مشا 

  آنکس که نفس خود را لگام زند پس اينان رستگارانند.
  

٢١٣   
  "بعض واهللا ولي المتقينانهم لن يغنوا عنك من اهللا شييا وان الظالمين بعضهم اولياء  ": ۱۹سوره جاثيه آيه 

ترمجه: و آنان هرگز در برابر خدايتعالی چيزی را از تو کفايت خنواهند کرد و براستی که گروهی از ستمکاران دوستان  
  گروهی ديگرند و خدايتعالی دوست پرهيزگارانست.

  
٢١٤   

ْخرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النـُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا يُ  (آيه آخر آيه الکرسی): " ۲۵۷سوره بقره آيه 
  " ونَ َأْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونـَُهم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدُ 

کند و   می بسوی نور بريونها  ند آنان را از تاريکیا ترمجه: خدايتعالی دوست و سرپرست کسانی است که اميان آورده
کنند و آنان  می خارجها  اند دوست و سرپرستشان طاغوت است آنان را از نور به تاريکی کسانی که کفر ورزيده

  ياران آتشند و در آن جاودانه.
  

٢١٥  
يٌر َفَما َوَهُنوْا ِلَما َأَصابـَُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َوَما َضُعُفوْا َوَما وََكأَيِّن مِّن نَِّبيٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكثِ : ٤٦سوره آل عمران آيه 

  " اْسَتَكانُوْا َوالّلُه ُيِحبُّ الصَّاِبرِينَ 
ترمجه: و چه بسيار از پيامربان که  کارزار کردند مردان اهلی آنان را مهراهی کردند و ازرجنهايی که درراه خدايتعالی به 

   نگرديدند و کوتاهی نکردند و تسليم نشدند وخدايتعالی شکيبايان را دوست دارد آنان دررسيد سست 
  

٢١٦   
مُّوْا ِإَلْيِهْم ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم يُظَاِهُروْا َعَلْيُكْم َأَحًدا فَأَتِ  : "۴سوره توبه آيه 

ِتِهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن َعْهَدُهْم ِإلَ    "ى ُمدَّ
مگر آنانی از مشرکان که با مشا پيمان دارند پس بر پيمان خود استوار هستند و برمشا نيستند پس تا پايان مدت 

  پيمانشان صرب کنيد براستی که خدايتعالی پرهيزگاران را دوست دارد.
   

٢١٧   
نِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوالّلُه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ : "١٣٤آيه سوره آل عمران 

  "اْلُمْحِسِنيَن 
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کنند و فروخورندگان خشم و درگذرندگان از مردم و خدايتعالی  می ترمجه: آنانی که در گشايش و تندگدستی خبشش 

  نيکوکاران را دوست دارد.
َيا َوُحْسَن ثـََواِب اآلِخَرِة َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  : "۱۴۸آيه ان سوره نيز مه نـْ   " َفآتَاُهُم الّلُه ثـََواَب الدُّ

رتين پاداش سرای ديگر و خدايتعالی نيکوکاران را دوست دارد   ترمجه: پس خدايتعالی آنان را پاداش دنيا داد ونيز 
َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموْا ِإَذا َما اتـََّقوْا وَّآَمُنوْا  لَْيسَ  : "٩٣ونيز سوره مائده آيه 

  "َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ اتـََّقوْا وَّآَمُنوْا ثُمَّ اتـََّقوْا وََّأْحَسُنوْا َوالّلُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 
چه خوردند بر کسانی که اميان آوردند و کارهای شايسته کردند هنگامی که پروا  ترمجه: و نيست هيچ گناهی در آن

کردند و اميان آوردند و کارهای شايسته کردند سپس پروا کردند و اميان آوردند و احسان کردند و خدايتعالی احسان  
  کنندگان را دوست دارد.

   
٢١٨   

ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتزُِلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحتََّى  َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ  : "٢٢٢سوره بقره آيه 
  " َتَطهِّرِينَ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم الّلُه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلمُ 

پرسند بگو اين مايه ناراحتی ايشان است پس از آنان در دوران ماهانگی دروی   می ترمجه: و تو را از ماهانه زنان
کنيد و به آنان نزديک نشويد تا دوباره پاک شوند پس آنگاه به آنان درآييد از سويی که خدايتعالی مشا را فرمان 

  داده است و خدايتعالی توبه کنندگان را دوست دارد و نيز پاک شوندگان را دوست دارد.
  

٢١٩   
َفِبَما رَْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف : "۱۵۹سوره آل عمران آيه 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه    " ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِِّلينَ َعنـْ
ترمجه: پس به آنچه خدايتعالی مهر ورزيد با آنان نرم شدی و هر آينه اگر با آنان تند سنگدل بودی از دورت 

شدند پس از آنان درگذر و برای ايشان آمرزش خواه و با آنان در کارها شور کن و پس چون عزم کردی  می پراکنده
  که خدايتعالی توکل کنندگان را دوست دارد.بر خدايتعالی توکل کن براستی  

   
٢٢٠   

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحتََّى  : "۲۲۲ هيسوره بقره آ
  " اْلُمَتَطهِّرِين ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ  َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم الّلهُ 

  یدرو  یاست پس از آنان در دوران ماهانگ شانيا یناراحت هيما نيپرسند بگو ا می : و تو را از ماهانه زنانترمجه
مشا را فرمان  یالتعيکه خدا  يیاز سو  دييتا دوباره پاک شوند پس آنگاه به آنان درآ دينشو  کيو به آنان نزد ديکن

  پاک شوندگان را دوست دارد زينتوبه کنندگان را دوست دارد و  یتعاليداده است و خدا
٢٢١   

  "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اهللا لمع المحسنين: "۶۹سوره عنکبوت آيه 
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نيم  و براستی که خدايتعالی ک می ترمجه: و آنانی را که در ما تالش کردند هرآينه آنان را به راههای خودمان هدايت

  قطعاً با نيکوکاران است.
    

٢٢٢   
بـَُهُم الّلُه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َكانُوْا َأْوِلَياءُه ِإْن َأْولِ  : "۳۴سوره انفال آيه  َيآُؤُه ِإالَّ َوَما َلُهْم َأالَّ يـَُعذِّ

  "َال يـَْعَلُموَن اْلُمتـَُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم 
ترمجه: و نيست برای آنان جبز آنکه خدايتعالی آنان را عذاب فرمايد و آنان کسانی هستند که راه مسجد احلرام را 

  دانند. منی اند و وايشان اوليا او تعالی نيستند و نيست اولياء اوتعالی مگر پرهيزگاران  ولی بيشرت آنان بسته
   

٢٢٣   
  " ِفرُّوا ِإَلى اللَِّه ِإنِّي َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبينٌ فَ :" ۵۰سوره الَذاريات آيه 

  من برای مشا از اوتعالی بيم دهنده ای آشکارم ترمجه: پس بسوی خدايتعالی بگريزيد براستی که
   

٢٢٤   
ء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقينَ  :" ۶۷سوره الزخرف آيه  "اْألَِخالَّ  "  

انيمگر پارسا گرنديد یدمشن گروه یروز گروه نيمجه: دوستان در اتر   .  
  
  

٢٢٥   
َلَتى لَْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ ُفَالنًا َخِليًال  :"۲۸سوره فرقان آيه  "يَا َويـْ  "  
  گرفتم منی را دوست یكاش فالن  یبرمن ا یوا ی)  اديگو   امتيترمجه: (در روز ق

  
٢٢٦   

َنَك بـُْعَد اْلَمْشرِقَـْيِن َفِبْئَس اْلَقرِينُ َحتَّى ِإَذا  : "۳۸سوره زخرف آيه    "َجاءنَا َقاَل يَا لَْيَت بـَْيِني َوبـَيـْ
  تا آن هنگام که بنزد ما آيند پس گويد کاش بني من و تو فاصله ای از خاوران تا باخرتان بود.

   
٢٢٧   

  " َفِإنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ اْلَكاِفرِينَ  ُقْل َأِطيُعوْا الّلَه َوالرَُّسوَل فِإن تـََولَّْواْ  : "۳۲سوره آل عمران آيه 
ترمجه بگو خدايتعالی را فرمان بريد و فرستاده اش را نيز پس اگر روی برگردانيد پس خدايتعالی کافران را دوست 

  خنواهد داشت.
   

٢٢٨   
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اَر اْآلِخَرَة َوَال تَنَس َنِصيَبكَ  : "۷۶سوره قصص آيه  َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه  َوابـْ نـْ ِمَن الدُّ

  "  ِإلَْيَك َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
ترمجه: و بر گري آنچه خدايتعالی از سرای ديگر تو را داده است و سهم خود را از اين سرا نيز فراموش مکن و نيکی  

نه  که خدايتعالی با تو نيکی کرده است  در زمني تباهی برمگري براستی که خدايتعالی تباهکاران را کن مهانگو 
  دوست ندارد.

    
٢٢٩   

تُ  : "۱۴۱سوره انعام آيه  َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّيـْ وَن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ
َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوْا ِمن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال تُ    " ْسرُِفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغيـْ

گوناگون پديد   های و او کسی است که باغهای با داربست و بدون داربست و خرماستان و کشتزارهای با خوارکی
آن چون به ميوه نشست و حق اوتعالی را نيز روزی که  های آورد زيتون و انار مشابه و غري مشابه پس خبوريد از ميوه

  بار نشست بدهيد و زياده روی مکنيد براستی که خدايتعالی اسراف کنندگان را دوست ندارد.
َنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَربُوْا َوَال ُتْسرُِفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ يَا بَِني آَدَم ُخُذوْا زِي:"۳۱ونيز سوره اعراف آيه

  " اْلُمْسرِِفينَ 
ترمجه: ای فرزندان آدم برگرييد زيور خود را در هر منازگاهی و خبوريد و بياشاميد و زياده روی مکنيد براستی که او 

  تعالی اسراف کننندگان را دوست ندارد.
   

٢٣٠   
  "َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن قَـْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواء ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ الَخائِِنينَ  : "۵۸سوره انفال آيه 

  و اگر از قومی بيم خيانت داری پس پيمانشان را بسويشان بينداز که خدايتعالی خائنان را دوست ندارد.
   

٢٣١   
وب عليه السالم از اسحق عليه السالم و او از ابراهيم عليه السالم به ارث برده بود و و آن پرياهنی بود که يعق

شت برايش ارمغان آورده بود.   ابراهيم عليه السالم نيز آن را به گاه افتادن در آتش منرود از جربائيل گرفت که از 
اده و به بازوی يوسف يعقوب عليه السالم از شدت عالقه ای که به يوسف عليه السالم داشت پرياه ن در تعويذی 

عليه السالم بسته بود آن هنگامی که برادران يوسف را در چاه فکندند  جربائيل بر يوسف فرود آمد تعويذ بگشاده 
و پرياهن را بر تن يوسف کرد چرا که برادان پرياهن برادر درآورده بودند تا خبون دروغني آغشته کنند. (تفسري 

  ابونصرفراهی)
  

٢٣٢   
وِلِه ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قـُُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة فَأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرسُ  : "٢٦سوره فتح آيه 

  " ُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًماَوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها وََكاَن اللَّ 
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ترمجه: هنگامی که آنانی که کافر شدند در قبلهايشان تعصب تعصب جاهلی گذاردند پس خدايتعالی آرامش خود را 

ا را به کلمه تقوی ملزم ساخت و خدايتعالی به هرچيزی داناست.   بر فرستاده اشت و بر مؤمنني فروفرستاد و آ
   

٢٣٣   
ُر َصاِلٍح َفَال َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّي قَ  : "٤٦سوره هود آيه  اَل يَا نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

  "َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن 
نشی ترمجه: فرمود ای نوح او از اهل تو نيست او کاری ناشايست است پس پرسش مکن در آنچه که به آن دا

  دهم  اگر از نادانان باشی می نداری و وبراستی که من تو را پند
  

٢٣٤   
  ۱۱۰سوره نساء آيه 

  
٢٣٥   

  " َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ : " ۴سوره شوری آيه 
اوزمني است و او برتر و بزرگ است.   ترمجه: برای اوست آنچه که در آمسا

  
٢٣٦   

  " اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ : " ۲۶سوره منل آيه 
  ترمجه: خدايتعالی خدايی است که خدايی جز او نيست و او پرودگار عرش بزرگ است.

  
٢٣٧   

  ۴سوره قلم آيه 
  

٢٣٨   
  ۱۰۷سوره صافات آيه 

  
٢٣٩   

  " ْا َسَحُروْا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَـْرَهُبوُهْم َوَجاءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ َقاَل أَْلُقْوْا فَـَلمَّا أَْلَقوْ  ": ۱۱۶سوره اعراف آيه 
  ترمجه: فرمود بيندازيد پس چون انداختند ديدگان مردم را جادو کرده ايشان ترسانيدند و جادويی بزرگ آوردند.

  
٢٤٠   

  " َة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزلَ : " ۱سوره حج آيه 
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  ترمجه ای مردم از پرودگار خود پروا کنيد  براستی که زلزله روز جزا چيز بزرگی است. 
   

٢٤١   
  " َوِإْذ َقاَل لُْقَماُن ِالْبِنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُنيَّ َال ُتْشِرْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ : " ۱۳سوره لقمان آيه 

نگام که لقمان فرزند راگفت که ای فرزندم به خدايتعالی شرک مورز که شرک ستمی سرتگ است.   ترمجه: آ
  

٢٤٢   
  " َوَلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه قـُْلُتم مَّا َيُكوُن لََنا َأن نـََّتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيمٌ : " ۱۶سوره نور آيه 

متی بزرگ  می ن را شنيده بوديدترمجه: وهر آينه اگر آ گفتيد سزاوار نيست به آن سخن بگوييم پاکی تو که اين 
  است.

   
٢٤٣   

  "فَـَلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َقاَل ِإنَُّه ِمن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيم :" ۲۸سوره يوسف آيه 
فت براستی که اين از مکر مشا زنان است و براستی که مکر مشا ترمجه : چون نظر کرد پرياهن را پاره از پشت ديد گ

  زنان بزرگ است 
  

٢٤٤   
  " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم: "۸۷سوره حجر آيه 

  ترمجه: و بدرستی که تو را سوره فاحته و قرآن عظيم  عطا کردمي
  

٢٤٥   
  " ْم َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِلُكهُ  ": ۲۳سوره منل آيه 

ا پادشاهی اند و برای اوست عرشی  کرد و از هر چيزی داده شده می ترمجه: براستی که من زنی را يافتم که برآ
  بزرگ.

  
٢٤٦   

  ۶۷سوره ص آيه 
  

٢٤٧   
ُعوثُونَ  " ۵و ۴سوره مطففني آيات    "لِيَـْوٍم َعِظيمٍ * َأَال َيُظنُّ ُأولَِئَك أَنـَُّهم مَّبـْ

  شوند  برای روز بزرگ. می برند که ايشان مهانا برانگيخته منی ترمجه: آيا گمان
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٢٤٨   

  ۴سوره قلم آيه 
  

٢٤٩   
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء  ": ۷۶سوره نساء آيه 

  "الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
کنند  می اند در راه طاغوت کارزار کنند و آنانی که کفر ورزيده می اند در خدايتعالی کارزار ترمجه: آنانی که اميان آورده

  پس با دوستان شيطان کارزار کنيد بدرستيکه کيد شيطان ضعيف است.
   

٢٥٠   
ن است از اين روی اگر مکرزنان بزرگ است چرا که مردان را مجلگی به فطرت و سريت دلبستگی و عالقه به زنا

زنان مکر کنند مکرشان کارگر افتد چنانکه بزرگ است حال آنکه هيچ مردی را به فطرت و سريت دلبستگی به 
  شيطان نيست از اين روی مکر شيطان ضعيف است.

   
٢٥١   

ا برا ی ی ر هاي شود. مفسران صاحب دل مراحل و پرده می اين عبارت مهان است که در زبان فارسی به ته دل تعبري
 اند منجمه جناب رشيد الدين ميبدی در تفسري خود کشف السرار وعده االبرا ر برای دل چهار پرده ذکر دل برمشرده

  کند:  می
  فرمايد : می ۲۲اول صدر يا سينه که حمل ظهور اسالم است چنانکه خدايتعالی در سوره زمر آيه  
ْسَالِم فَـهُ ا" َو َعَلى نُوٍر مِّن رَّبِِّه فَـَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم مِّن ِذْكِر اللَِّه ُأْولَِئَك ِفي َضَالٍل َفَمن َشَرَح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِ

  "ُمِبينٍ 
ترمجه: آيا آنکه خدايتعالی سينه اش را برای اسالم گشاده گردانيده است پس او بر نوری از پروردگارش است پس 

  گمراهی آشکار هستند   وای برسنگدالن از ياد خدايتعالی آنان در
  فرمايد:  می باشد چنانکه خدايتعالی می دوم قلب يا مهان دل که حمل جتلی نور اميان

يَمانَ  "...   ۲۲..." سوره جمادله آيه ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهُم اْإلِ
  ترمجه آنان کسانی هستند که در قلبهايشان اميان نوشته شده است

  فرمايد:  می غيبه است چنانکه خدايتعالی سوم فواد  که حمل مشاهدات
  ۱۱" سوره جنم آيه ا َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأىمَ "

  ترمجه : دل آنچه را که ديد انکار نکرد
  فرمايد:  می چهارم شغاف که حمل رحل عشق اهلی است چنانکه خدايتعالی

  " سوره يوسف آيهَقْد َشَغَفَها ُحبًّا"
   به حمبت برده استدل آن زن را  یترمجه: و براست
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نيز حضرت آقای سلطانعليشاه در تفسري شريف بيان السعاده فی مقامات عباده  با ترتيب ديگری هفت پرده برای 

  دل ذکر کنند: 
  اول صدر حمل ظهور اسالم

  دوم قلب حمل ظهور اميان 
  سوم شغاف حمل ظهور عشق انسانی
  چهارم فؤاد که حمل  مشاهدات است

  حمل حب اهلی استپنجم حبه القلب که 
  ششم  سويدا که حمل مکاشفات است

  هفتم مهجه القلب که حمل جتلی امساء و صفات است.
در هردو برداشت شغاف عميق ترين پرده در وجود انسان برای استقرار عشق است لذا تعبري قرآن از عشق زليخا به 

ق اخالص و صداقتی است که زليخا در يوسف عليه السالم به شغاف در آيه: " قد شغفها حبا"  نشان دهنده عم
  عشق خود نسبت به يوسف عليه السالم داشت.

  فرمايد:  می نيز لسان الغيب حاظ
  داغ سودای توأم سرِّ سويدا باشد      من چو از خاک حلد الله صفت برخيزم

     
٢٥٢   

  " َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم يـَْعَمُهونَ : " ۷۲سوره حجر آيه 
ا هر آينه در مستی خود سرگردان بودند.ترمجه:    به جان خودت سوگند که آ

  
٢٥٣   

  ۵سوره ضحی آيه 
  

٢٥٤   
َلًة تـَْرَضاَها فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَ  : "۱۲۲سوره بقره  اِم َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماء فَـَلنُـَولِّيَـنََّك ِقبـْ

 ِبَغاِفٍل َعمَّا لُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما الّلهُ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَـوَ 
  " يـَْعَمُلونَ 

سوی ترمجه و براستی که ديدمي گردش رويت را در آمسان تو را به قبله ای برگردانيدم که راضی شوی پس رويت را ب
مسجداحلرام بگردان  پس هر جا که بوديد روی خود را به سوی مسجد احلرام بگردانيد و براستی که آنانی که کتاب 

  کنند غافل نيست. می دانند که اين حبق از پروردگارشان است و خدايتعالی از آنچه می داده شدند هر آينه
   

٢٥٥   
  " َن الّلَه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّو  : "۳۱سوره آل عمران آيه 
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ترمجه: بگو اگر خدايتعالی را دوست داريد پس مرا فرمان بريد تا خدايتعالی نيز مشا را دوست داشته باشد و گناهاتان 

  را بيامرزد و خدايتعالی آمرزنده ومهربان است.
  

٢٥٦   
  استيناس در باب استفعال و از مصدر انس است که به معنی طلب انس است 

  ناسيو جان را بدوست است دل          که من فرستادم  دهيقص نيا
  مسعود سعد سلمان به نقل از لغت نامه دهخدا

  
٢٥٧  

  فرمايد:  می شود چنانکه حافظ می منطور از نتفس دم مسيحايی است که به درويشان داده
  کرد. می ديگران هم بکنند آنچه مسيحا  ح القدس ار باز مدد فرمايدفيض رو 

  و نيز نظامی گويد: 
    ملک فريدون به گدايی ببخش  ازنفسش بوی وفايی ببخش

  وايضاً ناصر خسرو چنني سرايد: 
 .چون صبح وصال تو برآورد تنفس  از روی زمني کفر وضاللت مهه برخاست 

 رمايد: و نيز سعدی عليه الرمحه در گلستان ف
  ذمائم اخالق به محائد مبدل گشت شانيو صدق نفس ا شانيقدم درو  نمي به

  (به نقل از لغت نامه مرحوم دهخدا)
  

٢٥٨   
  اين نام يافت نشد

٢٥٩   
  "اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً * يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة  ": ۲۸و  ۲۷سوره فجر آيات 

 نفس اطمينان يافته بسوی پردوردگارت باز گرد در حالی که او از تو خشنود و تو از خشنودیای : ترمجه
  

٢٦٠   
  ۱۴سوره مطففني آيه 

  
٢٦١   

  " َقاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما َوَال تـَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ  سوره يونس: "
  دانند مکنيد. منی ا را پاسخ گفتم پس استوار باشيد و پريوی کسانی را کهترمجه: فرمود بدرستيکه دعای مش
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٢٦٢   

َوَقاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم  : "۶۰سوره غافر ايه 
  " َداِخرِينَ 

زنند زود باشد که  می وانيد تا مشا را پاسخ گومي براستی آنانی که از پرستش من سربازترمجه: و پرودگارتان فرمود مرا خب
  خوار درون دوزخ شوند.

  
٢٦٣   

ه.ق. از بزرگان   ۴۸۵ه.ق. و متوفی بسال ۳۸۴متولد  یري بن َهواَزن ُقشَ  مياَبوالقاِسم َعبُدالَکر جناب زين اسالم 
  باشد. می ی بنام "رساله قشرييه " در تصوفتصوف در قرون چهارم و پنجم هجری است وی رساله ا

در شرح فارسی که  بر اين رساله نوشته در توصيف مقام جناب قشريی  یاَحلَسن بن َاَمحد الُعثمان  یّ اَبوَعل خواجه 
مه  یبودست در علم و معاملت، چنانک رجوع مجله باز و  شياز مجله بزرگان وقت خو  چنني گويد :" بودست، و 

ا از ان خلق از فقه و   انيواع اهل علم حممود بود و مقبول مجله عامل، و در مجله انواع علوم که متداول است در مزبا
آن، امام بود و در مهه متبّحر  ريو غ مو نثر و نظ تيقرآن و حنو و عربّ  ريو تفس ثيکالم و اصول و معرفت حد

 فياند از تصان بوده یو امامان وقت ک ،یقتدشده، و در شرق و غرب منتشر و م ّسرياو را م کوين فيشده و تصان
او در معاملت و جماهده و خربدادن از  تري اند. و به خواندن و دانسنت آن تفاخر منوده اّما حالت و س او فائده گرفته
مجله ائّمه و  ني. و بر اديند شيچشمها بر مثل خو  یبودست ک هبدرج قتيحق تيدن در آن بنهايمعرفت و رس
سعادت و  نيو ع ادتياسالم بودست، و قطب س اريو د شيوقت خو  ديّ س یدر مجله بالد مّتفقند ک بزرگان روزگار

خلق، و  انيدر م یتعال و  و مقصود سالکان و سّر خداوند سبحانهُ  قتيو حق عتياستاد مجاعت و مقّدم اهل شر 
در  روز کيظاهر شده که هر که  َجلَّ َجاللُهُ  یعلم و سالکان راه خدا هآثار برکات انفاس او بر مجله احوال طلب

و  ايشده است و از دن شيوقت خو  یو مقتد قتيمقصود، بزرگ طر  افنتي یبرا ايعلم  یاو زانو زدست برا شيپ
  (مقدمه رساله قشرييه)آخرة حمظوظ گشته.

  
٢٦٤ 

ُلَغ َمْجَمَع اْلبَ : " ۶۰سوره کهف آيه   " ْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًباَوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َال أَبـَْرُح َحتَّى أَبـْ
گام که موسی عليه السالم به جوامنردی که مهراه و بود فرمود از پای نشيننم تا به حمل تالقی دو دريا  منی ترمجه: و آ

  برسم و يا ساهلا راه بروم.
   

٢٦٥  
َواٍن ُيْسَقى  َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَنابٍ  : "٤سوره رعد آيه  ُر ِصنـْ َواٌن َوَغيـْ َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصنـْ

  " ِبَماء َواِحٍد َونـَُفضُِّل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض ِفي اُألُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
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ک ريشه و غري يک ی هستند د رکنار يکديگر و باغهايی از انگور و کشتزارها و خرماستان از يهاي و در زمني  تکه

دهيم درخوردن و در اين برای کسانی   می گردند و ما گروهی را بر گروه ديگر برتری می ريشه مجلگی از آب سرياب
  ی است.هاي ورزند نشانه می که خرد

  
٢٦٦   

  ٢١مؤمنون 
  

٢٦٧   
َحتَّى ِإَذا َأقَـلَّْت َسَحابًا ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َ◌ُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشًرا بـَْيَن َيَدْي رَْحَمِتِه و : "٥٧سوره اعراف آيه 

  "وَن مَّيٍِّت فَأَنَزْلَنا ِبِه اْلَماء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَّرُ 
فرستد تا ابرهای گرانبار را حرکت دهد  می ترمجه: و اوتعالی کسی است که باد را مژده ای از رمحت خودش پيشاپينش

آورمي و به مهني گونه نيز  می فرستيم و ازآن  هر ميوه ای بريون می تا شهرهای مرده  سرياب شوند  پس به آن باران را
  آورمي باشد که بياد بياوريد. می را بريونها  مرده

  
٢٦٨   

  ۵سوره انسان آيه 
  

٢٦٩   
  ۱۷سوره انسان آيه 

  
٢٧٠   

  "ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك فَـْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ *ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْخُتوٍم : " ۲۶و  ۲۵آيات سوره مطففني 
  گريند. می نوشند از باده ای مهر دار مهر آن مشک است و در آن مشتاقان از يکديگر پيشی می و
  

٢٧١   
َهاٌر ِمن لََّبٍن لَّْم يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوعِ " : ۱۵سوره حممد آيه  َهاٌر مِّن مَّاء َغْيِر آِسٍن َوأَنـْ َد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـْ

َهاٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت وَ  ٍة لِّلشَّارِبِيَن َوأَنـْ َهاٌر مِّْن َخْمٍر لَّذَّ ِهْم َكَمْن ُهَو َمْغِفَرٌة مِّن رَّبِّ َوأَنـْ
  "َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا َماء َحِميًما فَـَقطََّع َأْمَعاءُهمْ 

ای زالل و تازه  ونيز رودهايی  از  ا رودهايی از آ شتی که به پرهيزگاران وعده داده شده است که در آ ترمجه: مثل 
شندگانش است و رودهايی از عسل صاف و در شود و رودهايی از باده که  گواری نو  منی شري که مزه آن دگرگون

اراست آمرزش پروردگارشان مانند کسی است که او در آتش  ا برای ايشان از هر ميوه ای فراهم است و نيز مر آ آ
  شوند؟  می نوشد پس رودهايش بريده می جاودان است و از آب داغ



۲۳۷ 

                                                                                                                                            
  

٢٧٢   
ن َشاء فَـْليُـْؤِمن َوَمن َشاء فَـْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفمَ  : "۲۹سوره کهف آيه 

  " اِبِهْم ُسَراِدقـَُها َوِإن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساءْت ُمْرتـََفقً 
پس هرکس خواهد اميان آورد و هر کس که خواهد کفر ورزد براستی که ما  ترمجه: و بگو حق از پروردگارتان است

آن ايشان را فراگرفته و اگر فريادرس خواهند به آبی گداخته فرياد  های برای ستمکاران آتشی آماده کردمي که شراره
  کنند بد شرابی است زشت جاگاهی است. می رسی خواهند شد که رويها را بريان 

   
٢٧٣   

َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا : "۲۱آيه  سوره انسان   "َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ
شان از پرنيان سبز و ديباست و دستبندهای سيمني بر دست دارند و پرودگارشان به آنان باده ای هاي ترمجه: جامه

  نوشاند. می پاک
  

٢٧٤   
َناُكم مَّاء فـَُراتًا : "۲۷وره مرسالت آيه س   " َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقيـْ

  و در آن کوهای برافراشته قرار دادمي و مشا را  آبی گوارا نوشانيدمي
  

٢٧٥   
  ""فَـْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ  ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْخُتوٍم *ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلكَ  : "۲۶و  ۲۵ اتيآ نيسوره مطفف

  .ندري گ می یشيپ گريکديمهر دار مهر آن مشک است و در آن مشتاقان از  ینوشند از باده ا می و
  

٢٧٦   
َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم رَبـُُّهْم َشرَ : ۲۱ هيسوره انسان آ   ""ابًا َطُهورًا" َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ

 یبر دست دارند و پرودگارشان به آنان باده ا نيميس یو دستبندها باستيسبز و د انياز پرن شانهاي : جامهترمجه
  نوشاند می پاک
٢٧٧   

در کتاب مقدس در خواب نانوا به جای يک سبد سه سبد ذکر شده که يوسف عليه السالم آن را به سه روز تعبرب 
  ۴۰ر و مرگ نانوا هردو در يک روز اتفاق افتاد ببينيد عهد عتيق کتاب پيدايش فصل فرمود لذا آزادی شرابدا

  
٢٧٨   

  هجری قمری ۱۰۶يا  ۱۰۵احتماال  ضحاک بن مزاحم هاللی بلخی مفسر قرآن متوفی بسال 
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٢٧٩   

  در کتاب مقدس دوسال قيد شده است 
٢٨٠   

َعلِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكُت   *ْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعونِ َحتَّى ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلمَ  : " ۹۹و۱۰۰سوره مؤمنون آيه 
َعُثونَ    " َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَاِئِهم بـَْرزٌَخ ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ

نگام که يکی ازايشان را مرگ فرا ه اجنام دهم در آنچه  رسد گويد پروردگارا مرا بازگردان تا کار شايست می ترمجه: تا آ
گويد و در برابر ايشان برزخی است تا روزی که برانگيخته  می که ترک کرده بودم نه هرگز اين چيزی است که او

  شوند.
  

٢٨١   
  ۳۲سوره حنل آيه 

  
٢٨٢   

هجری)  از اصحاب نزديک به  رسول خدا (ص) و نيز  ۱۸قبل از هجرت تا ۲۰معاذبن جبل خزرجی انصاری (
  مين  از قبيله خزرج و از اهالی يثرب بودفرستاده حضرت به 

  
 ٢٨٣  

  احتماال عاصم کوفی از قراء هفتگانه صدر اسالم
   

٢٨٤   
مطابق روايت کتاب مقدس فرعون از سلطنت عزل نشد ولی متامی قدرت حکومتی را به يوسف عليه السالم تفويض  

  کرد چراکه فرعون خود انگشرتی سلطنت را بدست يوسف عليه السالم کرد :
تو در خانه من باش و به فرمان تو متام قوم من منتتظم شوند جبز آنکه به ختت از  گفت   يوسفو فرعون به  ..". 

خود را از دست  و فرعون انگشرت  گماشتم مصر نيزم یبر متامتو بزرگرت باشم  و فرعون به يوسف گفت که تو را 
بر گردنش  ينزر  یآراسته کرد،  و طوق نازک نگذاشت،  و او را به کتا  يوسفکرده،  آن را بردست   ريونب يشخو 

 ندا يشرو  يشمصر برگماشت. پ نيزم یاو را بر متام  پسخود سوار کرد،  و  نيدوم هراباانداخت  و او را بر 
خود را در کل  یپا يادست  يچکسفرعون هستم،  و بدون تو ه "زانو بزنيد" و فرعون او راگفت من کردند که می

  .  ۴۰. عهدعتيق کتاب پيدايش فصل بلند نکند.." ارض مصر
  

٢٨٥   
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مهانگونه که اشاره رفت مهسر زليخا يعنی فوطيفار مطابق روايات کتاب مقدس در اصل فرمانده سواران فوج خمصوص 
 بود بنابراين پس از آزادی يوسف عليه السالم از زندان او مهسرش در اصل بندگان يوسف عليه السالم بشمار

  آمدند. می
  

٢٨٦   
  ۵۷ف آيه سوره يوس

  
٢٨٧   

ُهُم الّلُه بِأَْيِديُكْم َوُيْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَـْوٍم مُّْؤِمِنيَن  : "۱۴سوره توبه آيه  بـْ   "قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ
ا پريوز می ترمجه: با آنان کارزار کنيد و خدياتعالی آنان را با دستهای مشا عذاب کند  می فرمايد و مشا را بر آ

  کند. می مؤمنني را آرام های وسينه
   

٢٨٨   
 ِإنَّ الّلَه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلهِ  : "۱۱۱مهان سوره آيه 

رَاِة َواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الّلِه َفاْسَتْبِشُروْا بِبَـْيِعُكُم فَـيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التـَّوْ 
  "الَِّذي بَايـَْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

شت برای آنا می ترمجه: براستی که خدايتعالی از مؤمنان نفسهايشان و اموالشان را خريداری ن باشد  در فرمايد که 
شوند وعده ای است حق در تورت و اجنيل و قرآن و هرآنکه بر  می کشند و کشته می کنند می راه خدايتعالی کارزار

  پيمانيش با خدايتعالی استوار باشد پس مژده باد مشا را به داد و ستدی که کرديد واين رستگاری بزرگ است.
  

٢٨٩   
َيا ثُمَّ ُهَو يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن َأَفَمن َوَعْدنَاُه وَ  : "۶۱سوره قصص آيه  نـْ ْعًدا َحَسًنا فَـُهَو َالِقيِه َكَمن مَّتـَّْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّ

  " اْلُمْحَضرِينَ 
رمند ساختيم و او در روز  آيا کسی که او را وعده نيکو دادمي پس به آن خواهد رسيد مانندکسی که او را از دنيا 

  است؟ جزا از احضار شدگان
  

٢٩٠   
يًَة َوَعدَُكُم اللَُّه َمَغاِنَم َكِثيَرًة تَْأُخُذونـََها فَـَعجََّل َلُكْم َهِذِه وََكفَّ أَْيِدَي النَّاِس َعنُكْم َولَِتُكوَن آ : "۲۰سوره فتح آيه 

  "لِّْلُمْؤِمِنيَن َويـَْهِدَيُكْم ِصَراطًا مُّْسَتِقيًما
گرييد پس درآن برای مشا شتاب ورزيد و دست  می وان وعده داد کهترمجه: و خدايتعالی مشا را به غنيمتهای فرا

  گردد. می مردمان را از مشا کوتاه ساخت تا نشانه ای باشيد برای مؤمنان و مشا را به راه راست رهنمون
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٢٩١   

نـََتبَـوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاء َفِنْعَم َأْجُر  َوقَاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقَـَنا َوْعَدُه َوَأْورَثـََنا اْألَْرضَ : "  ۷۴سوره زمر آيه 
  " اْلَعاِمِلينَ 

شت   ترمجه: و گفتند سپاس خدايتعالی را که وعده اش را برما راست گردانيد و زمني را به ما واگذار کرد تا هرجای 
  که خواستيم خانه برگريمي پس چه نيکوست پاداش اجنام دهندگان.

  
٢٩٢   

َهاُر ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظلَُّها تِْلَك ُعْقَبى: " ۳۵سوره رعد آيه  الَِّذيَن  مََّثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـْ
  " اتـََّقوْا وَُّعْقَبى اْلَكاِفرِيَن النَّارُ 

شتی که به پرهيزگاران وعده داده شده است که از زيرآن روده ا روان است و خوردنی و سايه آن ترمجه: مثل 
  مهيشگی است و اين سراجنام کسانی است که پرهيز کردند و سراجنام کافران آتش است.

  
٢٩٣   

ْيِهم لَ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم َوالَمَالِئَكُة َيْدُخُلوَن عَ  : "۲۳سوره رعد آيه 
  مِّن ُكلِّ بَابٍ 

شت ا از هر  می ترمجه: به درون باغهای  روند و نيکويان از پدرانشان و مهسرانشان و فرزندانشان و فرشتگان بر آ
  شوند می دری وارد

  
٢٩٤   

َخاِلِديَن *ْوِس نـُُزًال انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْردَ  ": ۱۰۸و ۱۰۷سوره کهف آيات 
َها ِحَولً  ُغوَن َعنـْ   ا"ِفيَها َال يـَبـْ

شتهايی که در آن واردبراستی ک است  شوند و در آن  می ه آنانی که اميان آوردند و کارهای شايسته کردند برای آ
  شوند. منی جاودانه هستند و از آن هرگز دگرگون

  
٢٩٥  

  "ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَـَلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َأمَّا الَِّذيَن آمَ  : "۱۹سوره سجده آيه 
شتهايی است که در آن فرود آيند به پاس آنچه   ترمجه واما کسانی که اميان آوردند و کارهای شايسته کردند برايشان 

  کردند. می که
  

٢٩٦   
  "ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيمِ ِإنَّ الَِّذيَن آمَ  : "۸سوره لقمان آيه

شتهای پرنعمت. اراست    ترمجه براستی آنانی که اميان آوردند و کارهای شايسته کردند مر آ
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٢٩٧  
  " َوالّلُه َيْدُعو ِإَلى َداِر السََّالِم َويـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ : " ۲۵سوره يونس آيه 

  گردد. می خواند و هرکس را که خبواهد به راه راست رهنمون می ترمجه و خدايتعالی مشا را به سرای سالمتی
  

٢٩٨   
الَِّذي َأَحلََّنا َداَر  َوقَاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ  : "۳۵و  ۳۴ های سوره فاطر آيه

  "ُمَقاَمِة ِمن َفْضِلِه َال َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب الْ 
 رسد و ما را هيچ درماندگی منی مهان کسی که از نيکی اش  ما را در سرای مقام خود جای داد ما هيچ رجنی

  رسد. منی
   

٢٩٩   
َيا ِإالَّ : " ۶۴سوره عنکبوت آيه  نـْ اَر اْآلِخَرَة َلِهَي اْلَحيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن َوَما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ   " َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ

ترمجه: و اين زندگی دنيايی جز بازيچه و سرگرمی نيست و سرای ديگر هرآينه مهانا زندگی راستني است اگر باشد که 
  بدانند.

   
٣٠٠   

َهاٌر ِمن لََّبٍن لَّْم يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه َمَثُل اْلَجنَِّة الَّتِ : " ۱۵سوره حممد آيه  َهاٌر مِّن مَّاء َغْيِر آِسٍن َوأَنـْ ي ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـْ
َهاٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت وَ  ٍة لِّلشَّارِبِيَن َوأَنـْ َهاٌر مِّْن َخْمٍر لَّذَّ رَّبِِّهْم َكَمْن ُهَو  َمْغِفَرٌة مِّنَوأَنـْ

  َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا َماء َحِميًما فَـَقطََّع َأْمَعاءُهمْ 
ای زالل و تازه  ونيز رودهايی  از  ا رودهايی از آ شتی که به پرهيزگاران وعده داده شده است که در آ ترمجه: مثل 

ی نوشندگانش است و رودهايی از عسل صاف و در شود و رودهايی از باده که  گوار  منی شري که مزه آن دگرگون
اراست آمرزش پروردگارشان مانند کسی است که او در آتش  ا برای ايشان از هر ميوه ای فراهم است و نيز مر آ آ

  شوند؟ می نوشد پس رودهايش بريده می جاودان است و از آب داغ
  

٣٠١   
ِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َما َشاء رَبَُّك َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوْا فَ  : "۱۰۸سوره هود آيه 

َر َمْجُذوٍذ    "َعطَاء َغيـْ
ا و زمني است مگر آنکه  نگام که آمسا شت  جاودانند تا آ ترمجه: و اما آنانی که خوشبخت شدند پس در 

  است.خدايت خبواهد که اين خبششی بدون بازگشت 
  

٣٠٢   
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َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها : "۱۳سوره نساء آيه   تِْلَك ُحُدوُد الّلِه َوَمن ُيِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـْ

  "َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
شتايی وارد ترمجه: و اين است مزرهای خدايتعالی و هرکس که خدايتعالی و فرستاده اش را شود   می پريوی کند به 

ا رودهايی جاری است در آن جاودانند و اين است رستگاری بزرگ.   که در زير آ
  

٣٠٣  
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّبَ  : "٧٢سوره  توبه آيه   ةً َوَعَد الّلُه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـْ

  "ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
ا جاودانه ا رودهايی است در آ شتهايی که در زير آ اند  ترمجه: خدايتعالی مردان و زنان مؤمن را وعده داد به 

   تر است و اين است رستگاری بزرگ.وسرايهای پاکيزه در باغهای عدان و خوشنودی خدايعالی از آن باال
  

٣٠٤   
َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَّتُـُهْم ِفيَها َسَالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ  : "۱۰سوره يونس آيه 

  " اْلَعاَلِمينَ 
ا در آجنا تسبيح خدايتعالی است و درودشان درآجنا  سالم و پايان دعايشان ستايش خدای دوجهان ترمجه: دعای آ

  است.
  

٣٠٥   
مطابق نظر قرآن مردم مصر يوسف عليه السالم را به پيامربی نيز پذيرفته بودند و معتقد بودندکه بعد از وی پيامربی 

  :اينگونه آمده۳۴خنواهد آمد و اين از يادآوری مؤمن آل فرعون به مردم مصر برمی آيد چنانکه در سوره غافر آيه 
َعَث اللَُّه ِمن َوَلَقْد َجاءُكْم يُوُسُف ِمن قَـْبُل بِاْلبَـيـَِّناِت َفَما زِْلُتْم ِفي َشكٍّ مِّمَّا َجاءُكم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك قـُْلتُ " ْم َلن يـَبـْ

  " بـَْعِدِه َرُسوًال َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّْرتَابٌ 
اين يوسف مشا را آمد پس در شک بوديد از آنچه که مشا را آورد تا از ميان مشا رفت  ترمجه: و بدرستی که پيش از

پس گفتيد که هرگز خدايتعالی از بعد از او فرستاده ای را بر خنواهد انگيخت و بدينگونه خدايتعالی هر زياده روی 
  کند. می شکاکی را گمراه

  
٣٠٦   

  ۱۴سوره فجر آيه 
  

٣٠٧   
  ۹۳و  ۹۲سوره حجر آيات 
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٣٠٨   

نام بن يامني در اينجا اضافه ذکر شده چون در سفر اول برادران به مصر بن يامني مهراه آنان نبود نيز نام دينه يا دينا 
خواهر حضرت يوسف نيز اينجا اضافه آمده و خيلی بعيد است که خواهر حضرت يوسف عليه السالم برادران را 

رسد در حالی که تعداد  می فوق تعداد اسامی به نه نفر مهراهی کرده باشد. با کسر بن يامني و دينه از فهرست
  برادران که خدمت يوسف عليه السالم رسيدند ده نفر باشند که البته نام الوی اينجا ذکر نشده است

  
٣٠٩   

  آيات خنست سوره تکوير
  

٣١٠   
  مهان

  
٣١١   
  مهان

  
٣١٢  
  مهان

   
٣١٣   
  مهان

  
٣١٤   

  ۱۴سوره بنی اسراييل آيه 
  

٣١٥   
شود ولی  می به زبان بنی اسرائيل (يعنی فرزندان حضرت يعقوب عليه السالم ) شناخته اگرچه امروزه زبان عربی

شده  می شواهد حاکی از آن است که بسيار پيش از دوران يعقوب عليه السالم زبان عربی رواج داشته و صحبت
  است

ی که در  زبان عربی  کند که خنستني کس می بيان ۲۵حممد ابن اسحق بن ندمي در کتاب خود الفهرست للندمي ص 
 کتابت کرد شخصی بود به نام عامربن شاخل و مهو برای برای عربی زبانان قواعد کتابت را وضع کرد ولی بيان

  کند کی و کجا؟ منی
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کند زبان عربی را عربی ناميدند چون حضرت  می نيز ابن ندمي در کتاب خود الفهرست از قول تيادورس نامی بيان

ه گاه فرار از دست منرود به مست شام ناچار از رود فرات عبور کرد ودرآن هنگام کلماتی را به ابراهيم عليه السالم ب
که منسوب به عبور از  زبانی که تاآن زمان ناشناخته بود بيان کرد لذا اين زبان ناشناخته جديد را عربی ناميدند

  فرات بود
دارد که اولني مکتوب زبان عربی  می ريانی بود. و نيز بيانکند که اين زبان مشتق از زبان س می البته ابن ندمي تاکيد  

  در در دو لوح سنگی توسط خدايتعالی بر ابراهيم عليه السالم فرو فرستاده شد و آن مهان صحف ابراهيم بود  
ی دارد که زبان عربی توسط يوسف عليه السالم زبان ديوانی مصر گرديد و برا می ونيز ابن ندمي در مهان کتاب بيان

 ثبت و ضبط حماسبات ديوانی مورد استفاده قرار گرفت و البته اين نکته با شرح جناب شيخ امحد غزالی تطبيق 
  کند  می

الفبايی خود را از زبان عربی گرفتند  های مطابق روايت ابن ندمي يونانيان که در ابتداء فاقد الفباء بودند اولني نشانه
شود  می دو تن از مصريان به نامهای قيمس و اغنوس به يونانيان آموختهحرف توسط  ۲۶چزا که برای خنستني بار 

افزايند و اين در عهد  می حرف ديگر برآن ۱۴حرف برمی گريند و بعدها خود  ۱۴و البته يونانيان از اين تعدد 
  سقراط بوده است.

د چراکه شباهتهای غري قابل انکاری کن می زبان شناسی نوين تا حدودی تطبيق های و البته اين گفته ابن ندمي با يافته
بني حروف الفبای يونانی و عربی وجود دارد برای مثال الف در عربی با آلفا در يونانی يا بت در عربی با بتا در 

ديگر.... نکته مهم اين است که در طبقه بندی نوين  های يونانی يا دالت در عربی با دلتا در يونانی و خيلی
ای سامی است لذا لزوما نبايد چنني زبانشناسی يونانی متع ای هندواروپايی و عربی در گروه زبا لق به گروه زبا

تشابه فوق العاده ای بني  حروف و زبان باشد ونيز امروزه مشخص شده که نوشتار زبان يونانی از حدود 
فاقد سيستم نوشتاری پيش از ميالد مسيح دچار حتول بينادين گرديده است چراکه تا پيش از آن اين زبان ۱۵۰۰

ی بشيوه سيالبی و نه الفبايی است که در هاي يافته شده در جزيره کرت حاوی نوشته های الفبايی بود قدميرتين لوحه
سال پيش از ميالد مسيح سيستم  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰عالمت پيکتوگرام استفاده شده در حدود  ۱۰۰آن از حدود 

حرف الفبا که شامل تلفظ تعدادی از   ۲۴کند البته با  می فبا تغيرينوشتاری زبان يونانی از سيالب نويسی به ال
ای اروپايی از  های حروف عربی بود که با تلفظ باستانی يونانی مهاهنگ بودند نظر به اينکه الفبای تقريبًا متامی زبا

  د.توان به تأثري شگرف زبان عربی بر متدن بشری پی بر  می زبان يونانی مشتق گريده است خبوبی
اما اينکه زبان عربی خود چگونه از کجا شروع شده و يا اقتباس شده اطالعات چندانی در دست نيست . نه در  

زبان شناسی نوين و نه در متون کالسيک و حتی خود کتاب مقدس .  بعنوان مثال تورات نيز مانند ابن ندمي عربانی 
 ) ولی مشخص۱۳آيه ۱۴م عربانی: کتاب پيدايش فصل را صفتی برای ابراهيم عليه  السالم ذکر  ميکند (ابراهي

 کند که آيا اين لقب منسوب به مکان است يا زبان اما تلوحيًا زبان عربی را زبان تکلم خدايتعالی با انسان ذکر  منی
  )۲۶-۵آيات  ۱۱ونيز فصل  ۱۳آيه  ۱۴کند (تورات کتاب پيدايش فصل  می

شود آن است که قدميتريين  می روايات اسالمی ويهودی آنچه که مسلمرحال از ديد متون کلسيک و از مجع بندی  
  استنادهای زبان يهودی ( حداقل بشکل نوشتاری ) مهاناصحف ابراهيم عليه السالم است.
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نيز مطالب چندانی عنوان نشده جبز آنکه اوال زبان  یزبانشناس نينو  های هيدر نظر در مورد ريشه پيدايش زبان عربی 

مراهی زبان عربی از خانواده زبان آرامی است و اينکه احتماال در ابتداء زبان عربی هلجه کنعانی زبان آرامی  عربی 
 بيک زبان مستقل بدل شده:ها  بوده که خود بعدا

)Inzicht in de bijbel: Hebreeuws: Watch Tower Bible and Tract of Society of New York Inc. 

International Bibel Student Association Brooklyn,New York ,USA) 
پرفسور ادوارد هوروويتز در کتاب معروف خود: چگونه زبان عربی تکامل يافت نشان داده است که اين نظريه که  

تواند درست باشد چرا که اين نظريه صرفا براساس گرايشهای  منی زبان عربی از زبان آرامی مشتق شده بلحاظ علمی
گريند) استوار است ولی  می مشرتک مورد مطالعه قرار های از بلحاظ واژهها  ه در آن ريشه زباناتيمولوژيستی ( ک

مشرتک در دو زبان عربی و آرامی بقدی زياد است که نظريه انشقاق عربی از آرامی  های تفاوت معانی کاربردی واژه
  کند. می را جدا خدشه دار

(Edward Horowits: How de Hebrew Languae Grew pp xix,xx) 

بطور کلی سه دوره تکامل برای زبان عربی ذکر گرديده است: خنست دوره باستانی که هنوز  نظريه قابل قبولی  در 
مورد حنوه پيدايش آن ارائه نشده است .در اين دوره چهار کتاب خنست عهد عتيق نوشته شده  در اين دوره زبان 

شده است و تا انتهاء پادشاهی يهود يعنی سقوط و تصرف  یم عربی مبانند يک زبان عادی بني مردم صحبت
سال پيش از ميال مسيح ) دوم دوره ميانی  ۵۰۰اورشليم توسط خبت النصر بابلی بطول اجناميده است (يعنی حدود 

که البته دوره فرتت زبان عربی بوده و در طی آن زبان عربی به يک زبان سری و خمتص روحانيون يهودی تبديل شده 
قرن نوزدم ميالدی بطول اجناميده است و اين منظقی است چرا که قوم يهود جمبور به ترک سرزمني  های ا نيمهو ت

شوند و دوره سوم که دوره مدرن زبان عربی است که از قرن  ها می خود و اقامت درمناطق ديگر و بشکل اقليت
  شود. می ديد حيات زبان عربی نيز حمسوبنوزدهم شروع شده و تا به امروز ادامه داشته است و البته دوره جت

نکته جالب در اين مقايسه آن است که اصطالح اتيمولوژی توسط ابن ندمي حتت عنوان "ايطومولوجيا" بعنوان 
  حنو(گرامر) زبان رومی مورد استفاده قرار گرفته است.

خواهد بود بر رمسی بودن اين زبان اروپايی درست باشد گواهی  های نتيجه آنکه اگر فرضيه تأثري زبان عربی بر زبان
در مصر در حدود دو تا سه هزار سال پيش از ميالد و شايد بتوان گفت که زبان عربی توسط يوسف عليه السالم 
ای امروزين جهان  از يک زبان حمدود منطقه ای و يا احتماال قبيله ای بزبانی رمسی و اثرگذار در بسياری از زبا

  تبديل گرديد. 
   

٣١٦   
است.مطابق روايت تورات يوسف عليه السالم پس از خروج از زندان اسنات دخرت کاهن  ذکر شده یتورات منسدر 

  اعظم مصر فوطی فارع را بزنی گرفت و فرزندان وی منسی و افراييم بودند.
  

٣١٧   
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شده است  در روايت تورات نيز خنست زاده يوسف عليه السالم منسی ناميده شده که به معنی فراموشی يا فراموش 

که يادآور فراموشی دوران حمنت و مصيبت يوسف عليه السالم است و فرزند دوم افراييم ولی هردو از اسنات دخرت 
ا پيش از سال قحطی بود.    فوطی فار کاهن اعظم مصر زاده شدند و زادن آ

٣١٨   
  داشتند مهانگونه که پيشرت اشاره رفت برادران در سفر اول خود به مصر بن يامني را مهراه ن

٣١٩   
اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة   : "٣٥سوره نور آيه 

ُتونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َوَال َغرْ  تُـَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُّوٌر َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيـْ بِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ
  "َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

ا و زمني است مثل نور او چراغدانی  را ماند که در آن چراغی است چراغ در شيشه ای  ترمجه: خديتعالی نور آمسا
است. شيشه ای که چون ستاره ای درخشان از درخت زيتون نه خاروی و نه باخرتی  نزديک است که روغن آن 
 نورانی گردد اگر چه با آتش متاسی ندارد نوری است باالی نور خدايتعالی هرکه را خواهد به نور خود راهنمايی

  زند و خدايتعالی به مهه چيز داناست. می رای مردم مثالکند خدايتعالی ب می
  

٣٢٠   
َعن  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُِّن َلُكْم َكِثيًرا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو  : "۱۵سوره مائده آيه 

  " مُِّبينٌ َكِثيٍر َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِه نُوٌر وَِكَتاٌب 
 کرديد آشکار می ترمجه: ای اهل کتاب بدستيکه فرستاده ما بر مشا آمد که بسياری چيزهايی را که از کتاب پنهان

  گذرد براستی که مشا را از سوی خدايتعالی نور و کتابی روشن آمد. می کند و بسيار ی در می
  

٣٢١   
َها ُهًدى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن َهاُدوْا َوالرَّبَّانِيُّوَن ِإنَّا أَنَزْلَنا التـَّْورَاَة ِفي : "۴۴سوره مائده آيه 

ي َثَمًنا  َتْشتَـُروْا ِبآيَاتِ َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب الّلِه وََكانُوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفَال َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوالَ 
  " َقِليًال َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل الّلُه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

 ترمجه: براستی که ما تورات را فرو فرستادمي با  هدايت و نوری در آن که پيامربان به که تسليم شده بودند آن داوری
چه که از کتاب خدايتعالی نگاه داشته بودند و برآن گواه کردند بر کسانی که  يهود بودند و روحانيون آنان به ان می

ايی اندک مفروشيد و آنکه به آنچه که از خدايتعالی فروفرستده  های بودند  پس از مردم مرتسيد و نشانه مرا به 
  داوری نکرد  پس ايشان مهاناکافرانند.

  
٣٢٢   

نَـُهم بِاْلَحقِّ َوَأْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر رَبـَِّها  : "۶۹سوره زمر آيه  َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنَِّبيِّيَن َوالشَُّهَداء َوُقِضَي بـَيـْ
  " َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 
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ا به راستی  اده شود و پيامربان و گواهان آورده شوند و بني آ ترمجه: و زمني بنور پروردگارش روشن شد و کناب 

  داوری شود.
   

٣٢٣   
َواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُ : " ۳۲سوره توبه آيه    " رِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر الّلِه بَِأفـْ

اشان خاموش سازند و وخدايعالی  می و گذارد تا آنکه نورش کامل شود  منی خواهد که نور خدايتعالی  را با دها
  اگرچه کافران خنواهد.

  
٣٢٤  
ْسَالِم فَـُهَو َعَلى نُوٍر مِّن رَّبِِّه فَـَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهم مِّن ِذْكرِ  : "۲۲ره زمر آيه سو  اللَِّه  َأَفَمن َشَرَح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِ

  "ُأْولَِئَك ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن 
بر نوری از پروردگار خود است پس ترمجه: آيا پس کسيکه خدايتعالی سينه اش را برای اسالم فراخ گردانيده پس او 

  وای برآنکه دلش برای ياد خدايتعالی سخت گرديده است ايشان در گمراهی آشکاری هستند.
   

٣٢٥   
رَاءُكْم يـَْوَم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا انظُُرونَا نـَْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا وَ : "۱۳سوره حديد آيه 

نَـُهم ِبُسوٍر لَُّه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة َوظَاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ    " فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ
ره ای از نورتان برگريمي آنان را گفته شود  می اند روزی که دورويان به آنانی که اميان آورده گويند به ما نظر کنيد تا 

اده شود که در آن دری است که باز گر  ا ديواری  ديد به پشت سرتان و از نور آجنا پرسش کنيد پس ديواری بني آ
  پشت آن رمحت و روی آن عذاب است.

  
٣٢٦  

َجٍة الزَُّجاَجُة  اللَُّه نُوُر السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجا : "٣٥سوره نور آيه 
تُـهَ  ُتونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيـْ ا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُّوٌر َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيـْ

  "ُه اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم َعَلى نُوٍر يـَْهِدي اللَُّه لُِنورِِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَّ 
ا و زمني است مثل نور او چراغدانی  را ماند که در آن چراغی است چراغ در شيشه ای  ترمجه: خديتعالی نور آمسا
 است. شيشه ای که چون ستاره ای درخشان از درخت زيتون نه خاروی و نه باخرتی  نزديک است که روغن آن
 نورانی گردد اگر چه با آتش متاسی ندارد نوری است باالی نور خدايتعالی هرکه را خواهد به نور خود راهنمايی

  زند و خدايتعالی به مهه چيز داناست. می کند خدايتعالی برای مردم مثال می
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رت است برای آنانی که پرهيز ک ردند  نزد  پروردگارشان ترمجه بگو آيا مشا را آگاه کنم از به آنچه که برای مشا 

ا جاودانه ا رودها ست در آ ا مهسرانی است پاکيزه و نيز خشنودی  شتهايی است در زيرآ اند و برای آ
  خدايتعالی وخدايتعالی به بندگان خود بيناست.

   
٣٢٧   

يًرا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعن  " يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُِّن َلُكْم َكثِ : ۱۵سوره مائده آيه 
  "َكِثيٍر َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبيٌن 

 کرديد آشکار می ترمجه: ای اهل کتاب بدستيکه فرستاده ما بر مشا آمد که بسياری چيزهايی را که از کتاب پنهان
  ستی که مشا را از سوی خدايتعالی نور و کتابی روشن آمدگذرد برا می کند و بسيار ی در می

   
٣٢٨   

ا ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَناِزَل ِلتَـْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب مَ  : "۵سوره يونس آيه 
  "اِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ بِاْلَحقِّ يـَُفصُِّل اآليَ 

ی قرار داد تا مشار ساهلا و نيز هاي ترمجه: و او کسی است که خروشيد را روشنايی و و ماه را نور قرار داد وآن را خانه
  دانند. می کند برای گروهی که می را روشنها  حساب را بدانيد و خدايتعالی اين را جز به راستی نيافريده است نشانه

  
٣٢٩   

من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين : "٣٥اطر آيه سوره ف
  "يمكرون السييات لهم عذاب شديد ومكر اوليك هو يبور

رود و کار  می و بسوی او سخن پاکيزه باالها  ترمجه: آنکس که بزرگی خواهد پس برای خدايتعالی است مجله بزرگی
کنند آنان را عذابی است سخت و نرينگ ايشان خود  می نرينگها  برد و کسانی که به بدی می ا او باالشايسته ر 

  تباه است.
   

٣٣٠   
 الَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي يُنِفُق َماَلُه رِئَاء النَّاِس وَ  : "۲۶۴سوره بقره آيه 

 يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّمَّا  يـُْؤِمُن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب فََأَصابَُه َواِبٌل فَـتَـرََكُه َصْلًدا الَّ 
  " َكَسُبوْا َوالّلُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

دقاتتان را به منت و آزار تباه نکنيد مانند کسی که دارايی اش را برای ترمجه: ای کسانی که اميان آورده ايد ص
آورد مثل او مانند سنگ خارايی است که برآن  منی کند و به خدايتعالی و روز جزا اميان می خودمنايی به مردم خبشش

اده بر آنچه که بدست آورده انانيستند و اند تو  خاکی است و برآن بارانی باريده است پس آن را صاف وا 
  کند. منی خدايتعالی گروه کافران را هدايت
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٣٣١   

  امحتاال منظور شيخ ابوبکر واسطی از مريدان شيخ جنيد بغدادی است 
  

٣٣٢   
خلف بن امحد بن حممد بن خلف ابو داوود  امام خلف سجستانی که تفسريی معروف  به تفسري سجستانی بوی 

  منسوب است.
   

٣٣٣  
کرد مبدت يکسال بنده صاحب  می يهما سالم بر اين قرارداشت که اگر فردی دزدیسنت خاندان ابراهيم اسحق عل

ورزيد شالی را که از  می شد. از اين رو برابر روايتی عمه يوسف عليه السالم که شديدا به او مهر می مال دزيده شده
ت دزدی داد وبدين ترتيب اسحق عليه السالم به ارث برده بود به کمر يوسف عليه السالم بست و آنگاه به او نسب

او را يکسال ديگر هپلوی خود نگاه داشت. و منظور از طريق ملک شيوه ای است که يوسف عليه السالم 
  بکاربست تا بن يامني را نزد خود نگاه دارد.

  
٣٣٤   

  احتماال بايد منظور مشائيل يا مشعوييل باشد که در متون عربی منسی ذکر شده است.
٣٣٥   

  "َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ  :"۸۳سوره انبياء آيه 
نگام که پرودگارش را خواند که مرا سخت وبيترمجه: و ا    مهربانان نيمهربانرت  يیدربرگرفته و تو  یآ
  

٣٣٦   
  ۶و۵ اتيسوره انشراح آ

  
٣٣٧   

  "ا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوَن ِمَن الَِّذيَن فَـرَُّقو  : "۳۲سوره روم آيه 
  ترمجه: و از کسانی که دينشان را گروه گروه کردند و راه ديگری رفتند هر گروهی به آنچه دارد شاد است.

  
٣٣٨   

  ۲۴سوره نور آيه 
  

٣٣٩  
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ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي الّلُه ِبَقْوٍم ُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يـَْرَتدَّ : "٥٤سوره مائده آيه

 لّلِه يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء َوالّلهُ اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل ا
  "َواِسٌع َعِليمٌ 

ترمجه: ای کسانی که اميان آورده ايد هر کس از مشا از دين خود برگردد پس بزودی بياورد خدايتعالی گروهی را که  
دوستشان دارد و آنان نيز او تعالی را دوست دارند فروتن بر مؤمنان و سخت بر کافران هستند و از سرزنش سرزنش  

  دهد وخدايتعالی فراخی دهنده و داناست. می ش خداتعالی که هر که را خبواهدهراسند اين است خبش منی کنندگان
   

٣٤٠   
  ۱۸سوره سجده آيه 

  
٣٤١   

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواُألُذَن بِاُألُذِن " : ٤٥سوره مايده آيه آيه  وََكَتبـْ
  "ِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه فَـُهَو َكفَّارٌَة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه فَُأْولَ  َوالسِّنَّ 
و برآنان نوشتيم در آن که جان در برابر جان وچشم در برابر چشم و بني در برابر بينی و گوش در برابر  : ترمجه
ش دندان در برابر دندان و برای زخم هانيز قصاص است وآنکه درگذرد مهان کفاره اوست و آنکه به آنچه گو 

  خدايتعالی فروفرستاده داوری نکند پس ايشان ستمکارانند
  

٣٤٢    
  مهانطور که در پانوشتهای پيشني اشاره رفت خاله يوسف عليه السالم  خواهر راحيل مهسر يعقوب عليه السالم بود.

  
٣٤٣   

  به او اشاره رفت  ۱۱۷منظور کعب االحبار از يهوديان مسلمان شده بود که  در پانوشت مشاره 


